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Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (10195/2019)
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: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67952751
Postai cím: Városház tér 18-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1195
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): https://uj.kispest.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/EKR000525712019/
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/EKR000525712019/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: médiafelület vásárlása 2019. évre
Hivatkozási szám: EKR000525712019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79341400-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés Budapest XIX. Kerület közigazgatási területén elhelyezett hirdetőberendezések
bérlésére, plakátok gyártására és kihelyezésére Önkormányzati tájékoztató kampány céljából.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 40000000 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: médiafelület vásárlása 2019. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79341200-8

További tárgyak:
79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XIX. kerület közigazgatási területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő Budapest XIX. kerület közigazgatási területén elhelyezett hirdetőberendezések bérlése,
plakátok gyártása és kihelyezése tárgyában a Kispesten élők és Kispestet látogatók részére tájékoztató
kampányt indít egyes kiemelt intézkedésekkel kapcsolatosan vállalkozási keretszerződés keretében nettó
20.000.000.- Ft keretösszeggel, továbbá a keretszerződés hatálya alatt további legfeljebb 20.000.000.- Ft
opciós keretösszeggel.
Vállalkozó feladata a Megrendelőtől kapott grafikai tartalom alaki megfelelőségének, annak a kampányban
való eredményes felhasználhatóságának ellenőrizése; az eseti Megrendelőben szereplő egyedi összegnek
megfelelően az aktuálisan elérhető legtöbb közterületi reklámfelület biztosítása; az igénybe vehető
reklámfelületekről tételes helyszínlista, illetve járatlista összeállítása és jóváhagyatása; a Megrendelőtől
kapott grafikai tartalomból a hirdetési felületekre megfelelő számú plakát előállítása olyan darabszámmal,
hogy azok megrongálása esetén az eseti Megrendelésben szereplő időszakra elégséges javítóplakát is
rendelkezésre álljon; az előállított plakátokat a Megrendelő által jóváhagyott helyszínlista – járműreklámok
esetén a járatlista - szerint a kampány kezdő napjától számított 4 napon belül hirdetéssel ellássa, amelyről
Vállalkozó fotódokumentációt köteles készíteni; továbbá a kampány teljes ideje alatt a sérült, rongált
reklámfelületek pótlása, javítása is Vállalkozó feladata, ameddig a legyártott javítóplakátok ezt lehetővé
teszik.
Az alábbi reklámfelületek képezik a beszerzés tárgyát és becsült mennyiségét - a II.2.11 pontban
meghatározott opcionális részt is figyelembe véve:
1. Óriásplakát:
becsült mennyiség: 38 db
Méret: 490 cm – 510 cm-ig × 230 cm - 250 cm-ig terjedő hasznos reklámfelület. Kültérre helyezhető
Blueback papírplakát, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala világoskék színű, nem átvilágítható.
2. Citylight:
Becsült mennyiség: 78 db
Méret: 110 cm – 125 cm-ig × 165 cm – 190 cm-ig terjedő hasznos reklámfelület. Anyaga: 110-130 g/m2,
Kültérre helyezhető plakátpapír, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala fehér színű, átvilágítás nélkül is
élénk színeket biztosít.
3. Hirdetőoszlopok:
Becsült mennyiség: 16 db
Kültérre helyezhető Blueback papírplakát, mely egy oldalon nyomtatható. Hátoldala világoskék színű, nem
átvilágítható.ezen belül:
--CLP (A0), 117x171cm látható méret, 118,5x175cm gyártási méret, 1:6 méretarány, 300dpi felbontás, 4+0
színek, CMYK mód.
--DCLP (Dupla A0), 117x350cm látható méret, 118,5x350cm gyártási méret, 1:10 méretarány, 560dpi
felbontás, 4+0 színek, CMYK mód.
--BVL (Csík), 117x350cm x3db látható méret, 118,5x350cm gyártási méret, 1:10 méretarány, 560dpi
felbontás, 4+0 színek, CMYK mód.
-RTO 168x280cm x2db látható méret, 175x280cm gyártási méret, 1:10 éretarány, 560dpifelbontás, 4+0
színek, CMYK mód.
4. Járműreklám (villamos, busz):
Becsült mennyiség: 16 db
TRAFFIC FILM 280 BLACK típusú öntapadós, vinyl matrica (visszaszedhető)

- csuklós és nem csuklós típusú autóbuszok esetében a Műszaki leírásban részletezett méretek szerint
(normál fóliázáshoz és ablak alatti fóliázáshoz)
-Hannoveri típusú villamos esetén
a Műszaki leírásban részletezett méretek szerint.
A megadott becsült mennyiségek a nyertes ajánlati árak függvényében változhatnak, figyelembe véve, hogy
a keretösszeg milyen tényleges mennyiséget enged meg a nyertes ajánlati árak ismeretében.
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az
azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.
További részleteket a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 40000000 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: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Megrendelő a Keretösszeg (20.000.000.- Ft + ÁFA) kimerülését követően –
a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal – a keretszerződés hatálya alatt további legfeljebb
20.000.000.- Ft + ÁFA összegig egyedi megrendelésekre jogosult. A Megrendelő köteles a
Keretösszeget teljes egészében kimeríteni, egyedi megrendeléseket kibocsátani kivéve, ha a
keretszerződés megkötését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható
körülmény miatt a keretszerződés teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény
miatt a keretszerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelő nem köteles
az Opciós összeg terhére megrendelést kibocsátani.
Opcionális részben becsült mennyiségek:
1. Óriásplakát:
becsült mennyiség: 19 db
2. Citylight:
Becsült mennyiség: 39 db
3. Hirdetőoszlopok:
Becsült mennyiség: 8 db
4. Járműreklám (villamos, busz):
Becsült mennyiség: 8 db
Az opcionális részre fentiekben megadott becsült mennyiségek a nyertes ajánlati árak függvényében
változhatnak, figyelembe véve, hogy az opcionális keretösszeg milyen mennyiségeket enged meg az
ajánlati árak ismeretében.
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:
1.Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2. A nettó ajánlati árat a Felolvasólapon az excel formátumban kiadott Ajánlati lap kitöltését követően, annak
K30 számú cellájában szereplő összesen átlag ár szerint kell megadni, amely a Dokumentáció szerinti
képzett érték.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (a
továbbiakban: «ajánlattevő vagy AT»), alvállalkozó (a továbbiakban: «alvállalkozó vagy AV»), és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő ((a továbbiakban: «kapacitást
nyújtó szervezet, vagy GSZ»), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, kapacitást nyújtó szervezetet,
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: «EEKD»)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá, valamint, hogy megfelel a Kbt. 65. §. alapján az AK által meghatározott alkalmassági
feltételeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásába bevont Gazdasági szervezet vonatkozásában
EEKDt benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kr 1–16. §-ban (kivéve a 4.§ (2)
bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. (EKR űrlap kitöltésével)
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan
a jelen 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. AK az ajánlatok értékelésére alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdés rendelkezéseit.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus
űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is
elegendő benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt
nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek a Kbt. 67§ (1)-(2) bekezdése,
valamint a 321/2015.Kr.1.§(1)bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő
előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes
információk (a IV. rész A-D szakasz) kitöltése nélkül. AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015.Kr.1. §(7)

bek-re. Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott AT-k az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket
az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. ATnek Kbt.65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. Kr. 21.§ (3) bek. a) alapján csatolnia kell az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb,a közbeszerzés
tárgya szerinti (különféle közterületi médiafelület vásárlásra vonatkozó) referenciáinak igazolását a
321/2015.Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint.
Igazolásnak/nyilatkozatnak legalább tartalmaznia kell:
— szerződést kötő másik fél megnevezését(név, székhely)
— szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen) és helyét,
— konzorciumi teljesítés esetén az AT által teljesített szolgáltatás értékének %-os feltüntetését,
— teljesítés idejét(kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
— teljesítés mennyiségére utaló adatot,
— továbbá nyilatkozatot arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
AK 321/2015.Kr.21.§(3a)bek a) alapján ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3
éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot,amely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
AK rögzíti,hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet
kíván bemutatni,melyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,abban az esetben
az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel
Kbt.140.§(9) meghatározottakra is.
Kbt.65.§(7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k 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 AT ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Kbt.65.§ (8) bek. foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,mely alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
AK a 321/2015. Kr. 22.§ (1)-(2) bekezdés szerinti iratok benyújtására AT-t a Kbt.69.§ (4)-(7) bek.
szerint hívja fel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: M.1)
az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített összesen
M.1.1. legalább 2 db, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (közterületi médiafelület értékesítése)
referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amely szerint az értékesített közterületi médiafelületek
száma elérte összesen a 110 darabot, amelyből legalább összesen 25 db óriásplakát kihelyezésére
alkalmas felület értékesítését, legalább összesen 55 db Citylight reklámfelület értékesítését, legalább
összesen 12 db járműreklám reklámfelület értékesítését, és legalább összesen 12 db hirdetőoszlop
reklámfelület értékesítését igazolja. Ajánlatkérő elfogadja az előírt mennyiségeket 2 vagy több
referenciából is igazolni.
M.1.2. legalább 1 db, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (közterületi médiafelület értékesítésére
vonatkozó) referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amely szerint az értékesített villamos és/vagy
busz járműreklám elérte az 1 darabot, és amely kampányidőszaka (médiafelület értékesítésének
időintervalluma) minimum 3 hónapos ( 90 naptári napos) kampányra eladott közterületi médiafelület
helyet igazol.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül, a Kbt. 65.§ (7), (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 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.
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-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben
részletezettek szerint. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése az egyedi
megrendelések teljesítésének elismerését követően, számla ellenében átutalással történik a Ptk. 6:130.
§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében foglaltak alapján a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül. A számla Megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén a
Ptk. 6:155 (1) bekezdése irányadó.
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: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: az EKR-ben: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a jelen eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben bonyolítja le.AK felhívja az ATk figyelmét, hogy a 424/2017Kr.6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az
arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban, az ártáblázatot .excel
formátumban is be kell nyújtani.
3. Ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia. AT a 424/2017
Kr.11.§(1)bek.alapján az AK által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot
az ajánlat részeként kitölteni.
4. Ajánlatban benyújtott dokumentumokat Kbt.47.§(2)bek.alapján egyszerű másolatban is be lehet
nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap
kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
5. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. 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, AK nem rendel el újabb
hiánypótlást.
6. AK valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez
képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg.
7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása. Közös ajánlattétel
esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a cégszerűen aláírt megállapodást a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
9. A felhívás IV.2.6. pontjához: Ajánlati kötöttség 30 nap, az ajánlattételi határidő lejártától.
10. AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a
szolgáltatás megrendelése nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását
eredményezné.
11.Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását
is köteles elfogadni.
12. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ATt terhelik.
13. Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
14. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra,
hogy a Kbt. 76. § (5) bek. szerint AK számára a beszerzés tárgya olyan szolgáltatás, amelyek csak
valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felel meg, melyekben AK
eltérést nem enged és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
15. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket EKR
felületén kell lejuttatniuk AKhoz. Az egyéb helyen benyújtott vagy megküldött kérdést AK nem veszi
figyelembe!
16. ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a), b) pontjáról.
17. A nem magyarországi letelepedésű AT köteles táblázatos formában nyilatkozni arról, hogy a
kizáró okok tekintetében mely, az AT székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
18. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt.44.§ szerint.

19. A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a
vonatkozó Korm.
rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
20. AK aGDPR rendelet alapján tájékoztatja az ATket, hogy az eljárás keretében a gazdasági
szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési
eljárás lefolytatása céljából kezeli.
21. FAKSZ: dr. Mohácsi Ildikó (00282)
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. §-ának
előírásai 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:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debreceni Egyetem (10294/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baranyiné Dr. Szabó Dorottya
Telefon: +36 52512700-73066
E-mail: szabo.dorottya@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000542052019/
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/EKR000542052019/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: DEK-788 Borvizsgálati labor. kial.eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000542052019
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:
DEK-788 Borvizsgálati laboratórium kialakításának eszközbeszerzése a Mádi Bor Akadémia 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: Általános borvizsgáló laboratóriumi eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Mád, Borsay-kastély (3909 Mád, Rákóczi u. 37.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzésre kerülő eszköz megnevezése / Mennyisége (db): Folyadék mintavevő 1, Daráló 1,
Precíziós mérleg 1000 g 2, Analitikai mérleg 220 g 2, Precíziós mérleg 2200 g 2, Professzionális hűtő 1,
Professzionális fagyasztó 1, Vákuumbepárló 1, Hűthető asztali centrifuga 1, Inkubátoros rázógép 1, pH-mérő
2, Vízfürdő 1, Mágneses keverő fűthető 1, Vortex keverő 1, Laboratóriumi víztisztító analitikai mérésekhez 1,
Inkubátor 1, Szárítószekrény 2, Refraktométer 1, Analitikai HPLC 1. Részletek a Műszaki leírás elnevezésű
dokumentumban. A beszerzés magában foglalja a szállítást és a helyszíni beüzemelést minden esetben, a
betanítási igényt az adott eszközöknél jeleztük. A jótállás időtartama: min. 12 hónap. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás 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 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 ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Analitikai HPLC-nél a maximális nyomás 5,5 ml/percnél (MPa) 10
2 Analitikai HPLC-nél a diódasoros detektor adatgyűjtési sebessége (spektrum/másodperc) 10
3 Analitikai HPLC-nél a fluoreszcens detektor jel/zaj viszony a víz Raman sávján mérve (Ex
hullámhossz: 350 nm) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont. Értékelési módszerek: Nettó ajánlati ár mindösszesen
(HUF) - fordított arányosítás, Minőségi értékelési szempontoknál - két szélső érték közötti arányosítás
módszere. További részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban. Csak gyári
új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg.
II.2.1)
Elnevezés: Speciális boranalitikai készülékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Mád, Borsay-kastély (3909 Mád, Rákóczi u. 37.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzésre kerülő eszköz megnevezése / Mennyisége (db): Fourier-transzformációs elven működő közeliinfra (FT-NIR) spektrométer 1, Roncsolás- és előkészítésmentes bor analizáló rendszer 1. Részletek a
Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban. A beszerzés magában foglalja a szállítást és a helyszíni
beüzemelést minden esetben, a betanítási igényt az adott eszközöknél jeleztük. A jótállás időtartama:
min. 12 hónap. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás
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 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 ajánlatában köteles
benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen
(de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag
elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Spektrométer mennyi külön InGaAs detektorral és beépített standarddal
rendelkező mérőmodult tartalmaz (db) 5
2 Spektrométernél a kemometriai szoftver hány féle modellt tartalmaz (db) 5
3 Spektrométer hullámszám pontossága (cm-1) 5
4 Bor analizáló rendszernél az analízishez szükséges minta mennyisége (ml) 5
5 Bor analizáló rendszernél az összes és szabad kéndioxid esetén az analízis ideje (perc) 5
6 Bor analizáló rendszernél az egyidejűleg, reagensek nélkül mért paraméterek száma készborban
(paraméter) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont. Értékelési módszerek: Nettó ajánlati ár mindösszesen
(HUF) - fordított arányosítás, Minőségi értékelési szempontoknál - két szélső érték közötti arányosítás
módszere. További részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban. Csak gyári
új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg.
II.2.1)
Elnevezés: Kivonatkészítési (extrakciós) eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Mád, Borsay-kastély (3909 Mád, Rákóczi u. 37.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzésre kerülő eszköz megnevezése / Mennyisége (db): Fagyasztva szárító 1, Olyan
folyadékkromatográfiás rendszer amely alkalmas mikro méretekben szuperkritikus extrakcióra és utáni
kromatográfiás elválasztásra (bor és biológiailag aktív hatóanyag mérésre), kombinálva egy HPCL
rendszerrel, automata mintaadagolóval, diódasoros UV/VIS detektorral, kolonnatermosztáttal, vezérlő és
adatfeldolgozó szoftverrel 1, Szuperkritikus folyadék extraktor 1 l 1. Részletek a Műszaki leírás elnevezésű
dokumentumban. A beszerzés magában foglalja a szállítást és a helyszíni beüzemelést minden esetben, a
betanítási igényt az adott eszközöknél jeleztük. A jótállás időtartama: min. 12 hónap. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás 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 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 ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Folyadékkromatográfiás rendszernél a nyomásszabályzót időben lehet
programozni (Igen/Nem) 5
2 Folyadékkromatográfiás rendszernél a diódasoros detektor adatgyűjtési sebessége (spektrum/
másodperc) 5

3 Folyadékkromatográfiás rendszernél az automata adagoló képes két reagens adagolásával
kolonna előtti származékképzésre (Igen/Nem) 5
4 Szuperkritikus folyadékextraktor maximális nyomásértéke (psi) 5
5 Szuperkritikus folyadékextraktor maximális hőmérsékleti értéke (°C) 5
6 Szuperkritikus folyadékextraktor szivattyú teljesítménye (g szén-dioxid-folyadék/perc) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont. Értékelési módszerek: Nettó ajánlati ár mindösszesen
(HUF) - fordított arányosítás, Minőségi értékelési szempontoknál - két szélső érték közötti arányosítás
és pontkiosztás módszere. További részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű
dokumentumban. Csak gyári új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben felsorolt kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági
szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A
Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok
az eljárás során következett be. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
(EEKD-t) köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az
ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. A
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja
be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az

ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az
előírt alkalmasságot igazoló szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD-t az ajánlattevő
nyújtja be. Ilyen esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő
igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint az
alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell
az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 8.§,10.§,12-16.§-ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már
benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési
eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A Kbt. 69. § (11a)
bekezdés értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem
állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési
eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz
meg 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: Valamennyi alkalmassági feltétel
kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése,valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes
igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk
(azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. M.1) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.
§ (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pont
alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb, 1. rész esetén
hűthető asztali centrifugára és/vagy borvizsgálati laboratóriumi eszközre és vákuumbepárlóra és/
vagy borvizsgálati laboratóriumi eszközre, 2. rész esetén spektrométerre és/vagy borvizsgálati
laboratóriumi eszközre, 3. rész esetén szuperkritikus folyadék extraktorra és/vagy borvizsgálati
laboratóriumi eszközre és fagyasztva szárítóra és/vagy borvizsgálati laboratóriumi eszközre
vonatkozó szállításainak ismertetését, az ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat,
illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint. Az igazolásnak/
nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés kezdő és záró időpontja
(év-hónap-nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy
abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen),
a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot,
mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint megállapított alkalmassági feltétel igazolására
irányadónak tekinti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltakat is.
Ajánlattevő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén köteles a
referencia értékét forintra átszámolni a teljesítés befejezésének napján érvényes Magyar Nemzeti

Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. Az Ajánlattevőnek elegendő az
EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni és csak Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti felhívása esetén kell benyújtania az alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, mely
szerint amennyiben az (1) bekezdés alkalmazása során az ajánlatkérő hat év teljesítéseinek
igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21/A. §-ra, mely szerint ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§
(7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),
(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő M.1)
ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat évben, a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített - az 1. rész esetén legalább 1 db hűthető asztali centrifuga
és/vagy borvizsgálati laboratóriumi eszköz és legalább 1 db vákuumbepárló és/vagy borvizsgálati
laboratóriumi eszköz szállítására vonatkozó referenciával; - a 2. rész esetén legalább 1 db
spektrométer és/vagy borvizsgálati laboratóriumi eszköz szállítására vonatkozó referenciával; - a
3. rész esetén legalább 1 db szuperkritikus folyadék extraktor és/vagy borvizsgálati laboratóriumi
eszköz és legalább 1 db fagyasztva szárító és/vagy borvizsgálati laboratóriumi eszköz szállítására
vonatkozó referenciával. A referenciaigazolásnak/ nyilatkozatnak az 1. rész és a 3. rész esetében
legalább két különböző eszközre kell vonatkoznia. A referencia származhat egy vagy több
szerződésből is. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben
történő bemutatására is lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági
követelménye is igazolható. A teljesítés kezdő és befejező idejét év-hónap-nap pontossággal kéri az
Ajánlatkérő megadni. A fenti M.1) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.A számla
kiegyenlítése:átutalással a szerződésszerű teljesítés igazolását követően,a Kbt.135.§ (1) és (6) bek.ben,a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bek.-ben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően,a
számla kézhezvételétől szám.30 napos fizetési határidővel.Az ajánlattétel, elszámolás,kifizetés pénzneme
HUF.Késedelmi kötbér: mértéke 1%/nap,alapja a nettó vételár,legfeljebb 15 egybefüggő napig kerül
felszámításra.Hibás teljesítési kötbér:hibás teljesítésenként 5%,alapja a nettó vételár,legfeljebb 3
alkalommal érvényesíthető.Meghiúsulási kötbér:mértéke 25%,alapja a teljesítés elmaradásával érintett
áru nettó vételára.Késedelmi kamat:Ptk. 6:155.§ szerint.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja
elő.Ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot nem köt ki.Részletek:szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/09 (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: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az
EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlati
határidő lejártát követően, kettő órával később végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)-(5) szerinti adatokat az EKR a bontás
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (AK) előírja a kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattételt a Kbt. 40.§-ra
figyelemmel. 2. A műszaki leírásban nevesített gyártmány, eljárás, védjegy, típus stb. csupán a

termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm.r. 46.§ (3) bek. alapján az azzal
egyenértékű teljesítést elfogadja. 3. A Kbt. 41/B.§ (2) bek. alapján AK előírja az EKR-ben
benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf”
formátumban kell benyújtani. 4. Cégbírósághoz már benyújtott, de el nem bírált változásbejegyzési
kérelem esetén a 321/2015. Korm.r. 13.§ szerint kell eljárni. Ajánlattevő (AT) köteles a nyilatkozatot
nemleges tartalommal is csatolni. 5. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró -közös ajánlattétel
esetén valamennyi- AT, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet aláírásra
jogosult képviselőjének a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
meghatalmazást. 6. A 424/2017. Korm.r. 6.§ (9) bek. szerint a regisztrált jogi személy köteles az
adataiban bekövetkezett változást a rendszerben haladéktalanul rögzíteni, hogy a folyamatban lévő
eljárásban mindig az aktuális adatokkal szerepeljen. 7. AK felhívja AT figyelmét a dokumentumok
benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 41/A. § (1),(3) bek.-re. 8. Amennyiben bármely csatolt okirat,
igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt AT felelős magyar nyelvű
fordításban is köteles csatolni. A fordítás helyessége AT felelőssége. 9. AT, közös AT-k, valamint
a kapacitást nyújtó szervezet köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani.
A 321/2015. Korm.r. 2.§ (5) bek.-re figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 10. A Kbt. 41/A. §
(2) bek. nem kerül alkalmazásra. 11. A 424/2017. Korm.r. 11.§ (1) bek. szerint hozza létre AK a
felolvasólapot. 12. AK rendelkezik a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eiben foglaltak alkalmazásáról. 13. AK
a Kbt. 71.§ és a 424/2017. Korm.r. 11.§ (2) bek. szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. 14.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást
és meghatalmazást a Kbt. 35.§ szerint. 15. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat - ha releváns
- csatolandó. 16. AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell az Ártáblázatot (kitöltve, cégszerűen
aláírva, a kiadott minta szerint), valamint a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját
tartalmazó Termékleírását vagy magyar nyelvű Termékkatalógusát, amelyből AK meg tudja
állapítani, hogy AT mely termékeket ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat,
ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő
műszaki követelményeknek. A megajánlott eszközök gyártójának és típusának megjelölése kötelező,
ezen információk hiánya nem pótolható és az ajánlat érvénytelenségével jár. 17. Ha AK az írásbeli
összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt meghatározza, az eljárás nyertesének
visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel köt szerződést. 18. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös ATk vonatkozásában. 19. Kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56.§ az irányadó. 20. AK helyszíni bejárást,
konzultációt nem tart. 21. Az ajánlatok beérkezésével, felbontásával kapcsolatban AK felhívja AT
figyelmét a Kbt. 68. §-ra és a 424/2017. Korm.r. 15.§ (2)-(3) bekezdéseire. 22. AK nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában meghat. eredménytelenségi okot. 23. AK a felhívás IV.2.6. pontjában
2 hónap alatt 60 napot ért. 24. FAKSZ: Hamvasné Homonnai Emese. Lajstromszám: 00717
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2019/06/05 (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

Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10333/2019)
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: Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10425141
Postai cím: Áchim András Utca 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király István
Telefon: +36 82411850
E-mail: titkarsag@kkzrt.hu
Fax: +36 82411850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposbusz.hu
Hivatalos név: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52854033
Postai cím: Áchim András Utca 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Ágnes
Telefon: +36 82527710
E-mail: fazekas.agnes@kkh.hu
Fax: +36 82527718
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposholding.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000706562019/
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/EKR000706562019/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: közszolgálatató
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: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-s
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2 db e-busz adásvétele
Hivatkozási szám: EKR000706562019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés

34121400-5

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, alacsonypadlós,
kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbusz beszerzése, üzembe helyezése, valamint az
autóbuszhoz szükséges töltőoszlop szállítása és üzembe helyezése, és kapcsolódó képzés tekintetében.
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: 2 db e-busz adásvétele
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31158000-8

További tárgyak:

34121000-1

Kiegészítő szójegyzék

34121100-2
34121400-5
79632000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.; 7400 Kaposvár, Áchim A.
u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, 2 db alacsonypadlós,
kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbusz beszerzése és üzembe helyezése,
autóbuszonként 1 db éjszakai töltőoszlop beszerzése, üzembe helyezése, valamint 1 db gyors töltőoszlop
beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások (így különösen, de nem kizárólag
átadás, telepítés, oktatás) ellátása.
Ajánlattevő feladata a leszállításra került autóbuszba a dinamikus utas-tájékoztató rendszer és
jegyérvényesítő rendszer beszerzése, beépítése és a meglévő rendszerekhez való integrálása.
Az új, városi körülmények között üzemeltetendő, egyszintes, alacsonypadlós midi, városi (M3/I.osztályú)
menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, elektromos üzemű, 2 tengelyes autóbusz ajánlatkérő
telephelyére szállítása dokumentációkkal együtt. A jármű forgalomba helyezése az Ajánlatkérő nevére,
az előírt engedélyek beszerzése, a kezelőszemélyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások
nyújtása, a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A jármű feleljen meg a forgalomba helyezésük pillanatában érvényes, rájuk vonatkozó összes magyar
jogszabálynak, UN ECE (ECE-UNO) szabványoknak, a vonatkozó EEC előírásoknak, kiemelten az alább
felsoroltaknak, valamint egyéb, a műszaki leírásban megemlített különleges előírásoknak.
Az autóbusz kivitele feleljen meg a szállítás időpontjában Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak
(különös tekintettel a mindenkor hatályos 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben
foglaltaknak és a 661/2009/EK 107 irányelvnek). Rendelkezzen olyan Európai Unióban kiadott érvényes
típusengedéllyel illetve típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy annak jogelődje,
illetve jogutódja elfogadott. A típusbizonyítvány másolatát legkésőbb a jármű átadását megelőzően 30
nappal Ajánlatkérőnek át kell adni.
A jármű korszerű, egyszintes, alacsonypadlós, az utasajtónál lépcső nélküli kialakítású, kéttengelyes midi,
tipikusan városi körülmények között (úthálózat, utasterhelés, forgalmi átlagsebesség, domborzati viszonyok,

az ajtó a menetirány szerinti jobb oldalon helyezkedjen el stb.) használható, kerekesszékkel közlekedő
utasok fel- és leszállására is alkalmas, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen.
Továbbá az autóbusz utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel szerelt legyen.
Alapfeltétel, hogy a járművet korábban sehol nem helyezték forgalomba és az alvázszámból azonosítható
legyen annak gyártási éve.
Alapvető geometriai jellemzők:
• Hosszúság: 5800 mm –8800 mm
• Szélesség: legfeljebb 2550 mm
• Magasság: legfeljebb 3500 mm
• Fix utasülések száma: legalább 8 db
• Utaskapacitás (4 fő/m2): legalább 14 fő
• Teljesítményigénye legalább: 7 kW/t az össztömegre vonatkoztatva
• Minimális hatótávolság: 120 km
• Alacsony belépő-magasságú, alacsonypadlós
• Járóközi belmagasság: az ENSZ-EGB 107. előírásnak megfelelően
• Ajtónyílás szélesség: a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
• Legalább 1 darab mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen.
FOLYTATÁS A VI.4.3.) PONTBAN.
(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 Maximális hatótávolság (km; minimum 120 km, maximum 250 km) 15
2 Fix utas ülések száma (db, minimum 9 db, maximum 26 db) 15
3 Teljesítési határidő (hónap; minimum 6 hónap, maximum 10 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-0002
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 97,500000 %
Európai Uniós támogatásból és 2,500000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján. Felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 /
01040

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 felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes
európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban
(kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés, valamint 15. §
(2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk külön EEKD-t a
kizáró okok fenn nem állásának igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan
a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. – P/3. A Kbt. 67.§ (1)
bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az
ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az
EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő
részletes információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
19. § (1) bekezdés c) pontja-alapján rögzített előírás szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági
minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk
kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor
utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) - (11)
bekezdéseinek vonatkozó rendelkezései.
Az előírt alkalmassági követelmények való megfelelés tekintetében a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik
pénzforgalmi számláján vagy a felhívás feladását megelőzően megszüntetett bankszámláján a
felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az adózott eredménye a felhívás feladásának napját
megelőző három lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évre
vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a P/2. pont
vonatkozásában alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (autóbusz

adásvétele és/vagy szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem
éri el a nettó 118 millió Ft-ot [321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés].
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljes nettó árbevétele a felhívás feladásának
napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 140
Millió forintot, a közbeszerzés tárgyából (autóbusz adásvétele és/vagy szállítása) származó nettó
árbevétele pedig nem érte el a 118 millió Ft-ot.
A fenti alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. foglalt előírások szerint.
A P.1. és P.2. pont esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők
legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek.
A P.3. pont esetében a mérlegforduló napja minősül a lezárás időpontjának, illetve az együttes
megfelelés akként értelmezhető, hogy az árbevételi értékek összeadódnak
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) -(8) és (11), valamint a 321/2015.(X.30.)
Korm.rendelet 19. § (7) bek.-re.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben,
valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk
megadását.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szerződés tárgyát,
- a szerződés mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen),
- a szerződés ellenértékét
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal), továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
21. § (1) bekezdése a) pontja és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági
minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7), (9) - (11)
bekezdéseinek vonatkozó rendelkezései.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk
kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor
utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap)
összességében legalább nettó 118 millió Ft értékben autóbusz adásvétele és/vagy szállítása
vonatkozó referenciával.
A fenti alkalmasság több referenciával is bemutatható.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65.§ (7) bek. foglalt előírások szerint. Felhívjuk továbbá
ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X. 30.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) -(8) és (11) bek.-re.
FOLYTATÁS A VI.3) PONTBÓL:
11. A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

12. A KAPOS HOLDING Zrt. a többségi, vagy kizárólagos tulajdonában álló Kaposvári Közlekedési
Zrt. részére nyújtott menedzsment szolgáltatásra, a felette gyakorolt Kbt. szerinti meghatározó
befolyásra tekintettel került ajánlatkérőként megjelölésére tárgyi eljárás során. Az eljárás során a
beszerzendő eszközök kizárólagos tulajdonosa – így a vevő – a Kaposvári Közlekedési Zrt. lesz, a
felmerülő jogok és kötelezettségek 100 %-ban őt illetik, illetve terhelik.
13. A pótalkatrész szállítását és karbantartását a leszállított utolsó jármű forgalomban helyezését
követő 10 év időtartamig kell Ajánlattevőnek biztosítani.
14. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően
irányadóak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő
szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt
biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér (alapja: a késedelemmel érintett árucikk nettó ellenértéke, mértéke: 1,0 % / naptári nap,
maximális összege: nettó ajánlati ár 20 %-a)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 20 %)
- Előleg-visszafizetési biztosíték (A biztosíték mértéke egyenlő a szerződés - ÁFA nélkül számított elszámolható összegének 10 % -a és az igényelt szállítói előleg (30%) különbözetének mértékével.)
- Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)
- Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)
FOLYTATÁS A VI.4.3) PONTBAN
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2019/07/15 (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: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017.
(XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél)
kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartamaként meghatározott 2
hónap alatt 60 naptári napot ért.
2. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését
külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
3. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolását (nemleges tartalommal
is).
4. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban
határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
5. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben
az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
6. Ajánlati biztosíték:
Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, mértéke: 4.000.000,- HUF.
Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban. Befizethető bármely OTP bankfiókban
vagy átutalással AK 11743002-20195218 számú fizetési számlájára, és a befizetésről szóló banki
igazolás másolatát ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8. Ajánlatkérő álláspontja szerint az M.1 pontban foglalt referencia tekintetében a referencia
tárgyának oszthatatlansága okán nem határozható meg olyan mennyiségi előírás, amelyre a Kbt. 65.
§ (5) bekezdése szerinti százalékos viszonyítás az előírás mértékére alkalmazható lenne.
9. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016.
évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított

arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.) módszerét alkalmazza módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő
2-4. részszempont esetében az alkalmazott számítási módszert az alábbiakban határozza meg
(azzal, hogy a legkedvezőbb, illetve legkedvezőtlenebb értékeket Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban rögzíti). Alkalmazandó képlet: Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) /
(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (Pmax − Pmin) + Pmin. Ahol: Pvizsgált: a vizsgált ajánlati
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála
alsó határa; Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja; Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által
a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális
pontszámot adja; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Pontszám: 0-10
10. Finanszírozás szabályai:
- A beszerzés 97,500000 % Európai Uniós támogatásból és 2,500000 % önerőből valósul meg.
A kifizetések szállítói finanszírozás keretében az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40
darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú
projekt alapján kerülnek kifizetésre.
- A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
- A szerződés szerinti kifizetések a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történnek;
- Számlázás: 1 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
Eladó az 1. résszámla kiállítására a szerződés 2. sz. mellékletében foglalt Jármű szerződésszerű
átadását követően kibocsátott teljesítésigazolás ellenében jogosult kiállítani. Az 1. részszámla
ellenértéke egyenlő a Vételár 75 %-ával. Eladó a végszámlát valamennyi kötelezettségének
teljesítését követően kibocsátott teljesítésigazolás ellenében jogosult kiállítani. A végszámla
ellenértéke egyenlő a Vételár 25 %-ával.
FOLYTATÁS A III.1.3) PONTBAN
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának
előírásai szerint.
FOLYTATÁS A II.2.4) PONTBÓL:
Töltőoszloppal kapcsolatos egyes paraméterek:
• A környezetei hatásokat az infrastruktúrának a működőképesség megtartása mellett el kell viselnie
(-30°C - +50°C, közvetlen csapadéknak kitéve, a napi hőingás max. 30°C, páratartalom 40%-95%).
• A bemenő villamos teljesítmény nem lehet nagyobb, mint 90 kW az éjszakai töltőoszlop esetében.
70kW/éjszakai töltőoszlop feletti bemenő villamos teljesítmény esetén Ajánlattevő feladata az
elosztószekrényből a töltőoszlopig új, megfelelő keresztmetszetű földkábel (20 méteren belül)
kiépítése zöldsávban, 3 méteres díszburkolat bontással és helyreállítással
• A bemenő villamos teljesítmény nem lehet nagyobb, mint 180 kW/gyors töltőoszlop. A töltő
berendezés primer oldali feszültségszintje kisfeszültségű legyen.
• A töltésnek veszély esetére vészleállító funkcióval megszakíthatónak kell lennie.

• A töltés nem kezdődhet meg a jármű és a töltőoszlop kompatibilitásának automatikus vizsgálata
nélkül.
• Az ajánlott akkumulátorkapacitással bíró járművek egyidejű, teljes, 100% szintre való töltésének
legfeljebb 8 óra alatt meg kell történnie.
Oktatás:
Ajánlattevő feladata és költsége a beüzemelésre és karbantartására vonatkozó képzés, melynek
során maximum 12 fő járművezető és maximum 5 fő járműkarbantartó részére összesen legalább
48 órában magyar nyelven elméleti és gyakorlati oktatás megtartása szükséges a töltőoszlop/
töltőállomás üzemeltetéséről és karbantartásáról.
Ajánlattevő feladata az utolsó jármű üzembehelyezésétől számított 10 év időtartamra a járművek
üzembetartásához pótalkatrész szállítása és karbantartása az alábbi feltételek mellett:
A pótalkatrész ellátási kötelezettségre vonatkozóan az alábbi feltételek az irányadók:
Az autóbuszhoz javításához, karbantartásához szükséges cserealkatrészek biztosítási kötelezettség
az ajánlattevő felelősége, melyet saját készletéből köteles rendelkezésre bocsátani az ajánlatkérő
részére az igény bejelentésétől számított 36 órán belül. Az ilyen módon az Ajánlatkérő részére
biztosított cserealkatrész átadását követően (amennyiben annak cseréje nem tartozik a garanciális,
vagy jótállási kötelezettség körébe) az Ajánlattevő kérheti annak ellentételezését a szokásos módon,
a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla kiállításával.
Az eljárás részletes tárgyának meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű
teljesítést is elfogadja.
FOLYTATÁS A III.2.2) PONTBÓL:
- Jótállás (kezdő időpont a végszámlára vonatkozó teljesítés igazolás kiállításnak az időpontja,
időtartama: komplett járműre 36 hó, illetve pótalkatrész szállítása és karbantartása a leszállított
utolsó jármű forgalomban helyezését követő 10 évig. Töltőinfrastruktúrára minimum 36 hó,
vázszerkezetre 96 hó, akkumulátor állományra cseregarancia (az eredeti kapacitásának 50%-a még
rendelkezésre áll) 60 hó, berendezések és szolgáltatások: 120 hónap.
- A pótalkatrész szállításának és karbantartásának finanszírozása a leszállított utolsó jármű
forgalomban helyezését követő 10 év időtartam alatt saját forrásból történik.
A biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek külön - külön nyilatkoznia kell a Kbt.
134. § (5) bekezdése szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
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:
2019/06/05 (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

Karcagi Tankerületi Központ (10285/2019)
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: Karcagi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53929512
Postai cím: Táncsics Mihály Körút 15
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pabar Ignác Roland
Telefon: +36 59795270
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
Fax: +36 59885285
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
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/EKR000359302019/
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/EKR000359302019/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: KTK-Törökszentmiklós_Hunyadi M. Ált. Isk.
Hivatkozási szám: EKR000359302019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatainak (felújítás és bővítés)
elvégzésére vonatkozóan, az EFOP-4.1.2-17-2017-00058 számú projekt keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

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

09331000-8

További tárgyak:

42416000-5

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2
45261210-9
45262500-6
45321000-3
45410000-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola
5200 Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6. hrsz: 4505
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevő (továbbiakban: AT.)
tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen
elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes
információkat, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott
követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, hatályos építési engedély, a
kiviteli szintű tervdokumentáció valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK.) az alábbi fejlesztést (felújítás+bővítés) kívánja megvalósítani (főbb
mennyiségek):
- Fejlesztéssel érintett létesítmény alapterülete (bővítmény nélkül): 2156,01 m2; bővítménnyel: 3144,20 m2.
- Teljes tetőszerkezet elbontása, azbesztmentesítése és újjáépítése, törmelék elszállítása: Elavult, régi
tetőszerkezet és héjalás, valamint régi födém rétegrend elbontása 1178,5 m2 bruttó beépített alapterületen;
- Emeletráépítés: Az elbontott padlástér helyén felépítendő 1178,5 m2 bruttó (kb. 848,03 m2 nettó)
alapterületű új II. emeleti szint felépítése;
- Lift átépítés az új szinthez 1 db;
- Fűtés korszerűsítés: elavult gázkazán cseréje, 4 db új, korszerű kazán beépítése;
- Akadálymentesítés: Akadálymentes rámpa kialakítása az épület délnyugati részén ~ 50 m2 területtel;
- Parkoló kialakítás, belső útépítés: 9+2 db parkoló+ 1 db. AKM parkoló kialakítása, a parkolókhoz vezető
belső út építése;
- Tüzivíztároló kialakítás: Udvari részen 80 m3-es flexibilis tüzivíztároló építése;
- Épületvillamossági korszerűsítés;
- Épületgépészet;
- Aljzat, födém és falszigetelési munkálatok (víz-, hang és hőszigetelés): 1682 m2
- Burkolat fektetési munkák: hideg, meleg, kültéri, beltéri burkolat fektetés, falburkolat fektetés:1747 m2;
Ajánlati ár átalányár, mely a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat
elvégzésére, megvalósítására kell, hogy vonatkozzon. Ebbe beleértendő a teljes mennyiség és azon
esetleges hiányosságok is, amelyek kifejezetten nincsenek előírva a tervdokumentációban, költségvetés
kiírásban, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes
körű kivitelezéséhez.
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a jogerős építési engedély. Nyertes Ajánlattevők
köteles minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési
tevékenységgel, összefügg, valamint a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,

a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Létesítmény sikeres műszaki
átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési
dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes
Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
FIGYELEM! Nyertes AT. a munkaterület átadásának időpontját követően kezdheti meg a munkavégzést
az építési napló megnyitásával. AK. a jelen szerződés hatályba lépését követően 10 napon belül átadja a
munkaterületet a nyertes AT. részére.
Tekintettel arra, hogy a munkavégzés működő, üzemelő intézményben történik, 2019.06.10 – 2019.08.25
illetve 2020.06.10 – 2020.08.25 között korlátlan munkaterületet kap nyertes AT. Ebben az időszakban AK.vel történő egyeztetés nélkül történhet a munkavégzés. A korlátlan munkaterület időszakait (2019.06.10 –
2019.08.25 illetve 2020.06.10 – 2020.08.25 között) megelőző vagy (adott esetben) ezt követő időszakban
AK-vel előzetesen egyeztetett, AK. által jóváhagyott időpontokban köteles nyertes AT. szervezni és végezni
az építési munkákat (az épületen kívül és belül).
Az egyenértékűség vonatkozásában irányadónak tekintendő, a Közbeszerzési dokumentációban (Segédlet)
foglaltak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás
időtartama (hónap; min.0 - max. 12 hónap) 10
2 2. Az M.2/1. pontot igazoló szakember épület vagy építmény építésére vagy felújítására vagy
bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db
szerződés) 10
3 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett
többlet szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
4 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben szerzett
többlet szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00058
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel
esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § ( 1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok
valamelyikének a hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok az eljárás során
következnek be. 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, majd az eljárás eredményéről szóló döntést
megelőzően, a Kbt. 69. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k),
valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A 62.§ k) pont kb) alpontja
tekintetében a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot csatolásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A nem Magyarországon
letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti
igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat fogadja el. . Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
alkalmasság igazolásában az Ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Nem szükséges igazolás benyújtása
amennyiben a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltak fennállnak. A Kbt. 64. § alapján Ajánlattevő élhet az öntisztázás
jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős
határozatot a formanyomtatvánnyal együtt köteles benyújtani. 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 (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§) A kizáró okok
fenn nem állása igazolásának
körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő 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. Ajánlatkérő a kizáró
okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. FIGYELEM
SZ.1 szakmai alkalmasság
feltételeit lásd. a III.1.2) "Gazdasági és pénzügyi alkalmasság / A kiválasztási szempontok
felsorolása és rövid ismertetése" pontban/

pontban!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Szakmai tevékenység végzésére
vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. szakmai alkalmasság A Kbt.
65
.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szereplés követelményét,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés, vagy
a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti esetben a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az ajánlatban, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban „Kr.”) 1. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, a Korm. rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes
Európai Közbeszerzési
Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia az SZ1 pont szerinti
alkalmassági követelményeknek való
megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. §4). bekezdésében
foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.
Az SZ.1.szakmai követelmény előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett
egyszerű nyilatkozatát, nem kéri
megadni az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész
további szakaszaiban. Az SZ.1. Kbt.
69. § (4) szerinti –ajánlatkérői felhívásra történő- részletes igazolása: az SZ.1. követelmény
tekintetében, a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának,
illetve az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást
(kivonatot) vagy egyéb igazolást,
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Továbbá irányadó a Kbt. 67.§ (3), a Kbt. 65.§ (7), (9),
(11) és a Kbt. 69.§ (11)
bekezdései és a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak. Az alkalmassági követelményeknek
megfelelés igazolásának körében nem
kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő
részére a gazdasági szereplő
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. 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. (424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő az eljárásban nem kíván gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel a beruházás alacsony becsült értékére.
FIGYELEM KIEGÉSZÍTÉS! Az AF.III.2.2. pontjának KIEGÉSZÍTÉSE (karakterhiány okán):
FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A tárgyi beruházás, a támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig, az
EFOP-4.1.2-17-2017-00058 a „törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” projekt keretében, az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás
formájában kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása, a projekt elszámolható összköltségének
100 %-a. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint.
A kifizetésre vonatkozó szabályok: - a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 30-32/B. §, - a Kbt. 135. §
(1)-(3); (5)- (8); - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., - 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.). Nyertes ajánlattevő
az előlegszámlán túl 5 db. részszámla (min.10%-, min. 20%-, min.45%-, min. 60%- és min. 80%- os
készültségnél), és 1 (egy) végszámla (100 %-os készültségnél) benyújtására jogosult. A megadott
készültségi szintek elérésekor nyertes ajánlattevő 10% (10%-os készültségnél); 10% (20%-os
készültségnél); 25% (45%-os készültségnél); 15% (60%-os készültségnél); 20% az igényelt előleg
50%-ával csökkentve (80%-os készültségnél); és 20% az igényelt előleg 50%-ával csökkentve
(100%-os készültségnél) mértékű számlák kibocsátására jogosult.
ELŐLEG: a teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-a. Az előleg igénylése esetén, a folyósított
előleg elszámolása a benyújtott utolsó rész-és a végszámlában történik, egyenlő mértékben.
Előleg lehívására a szerződés hatálybalépésétől van lehetőség.A részletes fizetési feltételeket, a
Vállalkozási szerződés tartalmazza!
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.-M.2. AT-nek - a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az ajánlatban, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Kr.
II. Fejezet 5. §-ban
foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M
.1. - M.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás
eredményéről szóló döntést megelőzően, a
Kbt. 69. § (4). bekezdésében foglaltak szerint jár el AK. Mind az M.1 és M.2. alkalmassági
követelmények előzetes igazolása
tekintetében AK. elfogadja AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó
szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az
alkalmassági követelményekkel
kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
Az M.1. Kbt. 69. § (4) szerinti –ajánlatkérői felhívásra
történő- részletes igazolása: Az AT. -adott esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a
kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet-ajánlatába csatolja be a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az AF Európai Unió hivatalos
lapjába történő feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben (60) hónapban) teljesített
legjelentősebb
építési beruházásait ismertető, - a Kr. 22. § (3) bek. foglaltaknak megfelelően - a szerződést kötő
másik fél által adott - igazolást. Az igazolásban meg kell adni: - a szerződő fél (vállalkozó) és
szerződést kötő másik fél nevét,
székhelyét, - a szerződés tárgyát, - az elvégzett munkák nevesítését (építés és/vagy felújítás és/
vagy
bővítés és/vagy átalakítás) és mennyiségét (építés és/vagy felújítás és/vagy
bővítés és/vagy átalakítással érintett épület vagy építmény alapterülete (m2)) - a teljesítés idejét
(kezdés és befejezés naptári nap pontossággal) és helyét, külön feltüntetve a
műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan
adatot, amely alapján az előírt
műszaki alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Amennyiben az igazolás szerinti
szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor az igazolásban meg kell adni a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó
mennyiségi adatot/műszaki tartalmat. A Kr. 22. § (5) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

M.2. Kbt. 69. § (4) szerinti –ajánlatkérői felhívásra történő- részletes igazolása: A Kbt. 65. § (1) bek.
b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a
szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek – a megnevezése,
képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A Mo-i letelepedésű szakemberek tekintetében, amennyiben a
szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a
névjegyzéki/kamarai számot és a
szakmagyakorlási kamarai tagság, jogosultság elektronikus elérési útvonalát AT. megadhatja. Más
tagállamban szerzett
jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, egyenértékű jogosultságot
igazoló dokumentum magyar nyelvű
fordításának benyújtása szükséges. A szakmai gyakorlati idő értékelése során AK. a párhuzamosan
teljesített szakmai
gyakorlati időt csak egyszer veszi figyelembe. AK a jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati idő alatt teljesített
projektek számát nem veszi figyelembe az értékelés során. Csatolandó a szakember dátummal,
aláírással ellátott szakm. önéletrajza, a szakm. tapasztalatát év/hónap részletességgel alátámasztva
(adott esetben) és a szakember, aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. További inf. lsd.
Dokumentácó
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bek.
szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet-, amennyiben az AF. Európai
Unió hivatalos lapjába történő feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben 60 (hatvan)
hónapban az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább az
alábbi kivitelezési munkákat
tartalmazó építési szerződést(eket): - legalább 2000 m2 alapterületű épület vagy építmény építésére
és/vagy felújítására és/vagy
bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó építési szerződést. Az M.1/1 alkalmassági követelmény
maximum 3 (három) db
szerződéssel igazolható. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) a) pontjában foglaltaknak
megfelelően Ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe. - M.2. Alkalmatlan az
ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet-,
amennyiben nem rendelkezik legalább
, a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi végzettséggel és képzettséggel rendelkező szakemberekkel: M.2/1.: egy fő szakember, aki a
felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. melléklet szerinti MV-É
szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal,
vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. - M.2/2. Egy fő
szakember, aki a felelős műszaki
vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet
szerinti MV-ÉG szakirányú , (vagy a
hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. - M.2/3. Egy fő szakember, aki a felelős
műszaki vezetői szakmagyakorlási
jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV szakirányú ,
(vagy a hatályos átsorolás előtti
244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik. Egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető. Egy szakember több,
akár valamennyi pozícióra is
jelölhető. A Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést minden
esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
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:
Jótállás: AT. a Ptk. 6:171.§ - 6:173-§- a alapján min. 12 hónap teljes körű jótállási kötelezettség terheli a
műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követő naptól kezdődően. A vállalt többlet jótállás időtartama értékelési szempont. Szavatosság:
hibás teljesítés esetén a Ptk.
előírásainak megfelelően. Késedelmi kötbér: A 2013. évi
V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint a késedelem minden naptári napjára a
szerződés szerinti teljes
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,2 %-a., késedelem maximuma 75 naptári nap. Meghiúsulási kötbér: A Ptk.
6:186. § (1) bekezdése
szerint. Mértéke a teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-a. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségek részletes feltételeit a
szerződéstervezet tartalmazza.
FIGYELEM! A Fizetési feltételeket karakterhiány okán LSD. AF. III.1.2. pontjában valamit a Közbeszerzési
dokumentáció Segédlet és Vállalkozási szerződés köteteiben!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé
válnak Továbbá irányadó: Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c) bekezdésében foglaltak, továbbá a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése).
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást, a Kbt és a 424/2017. (XII.19.) Korm. r (EKR rendelet).
alapján elektronikus úton
bonyolítja.Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren
keresztül kerül sor. 2.
Felhívjuk gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során az EKR rendeletben
foglaltak, a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási
cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet [Kbt.41. § (6) bekezdés],
így az eljárás
szabályai vonatkozásában fokozottan vegyék figyelembe a Kbt. rendelkezésein túl az EKR rendelet
szabályait is! 3. A Kbt. 41/B.§
(2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja, hogy csak PDF fájlformátum alkalmazható (az
árazott költségvetések esetén is). A PDF fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem
alkalmazható. A titkosított –
szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében Ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével.
4. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi Ajánlattevőnek korlátlanul és teljes
körűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja az EKR rendszerben. 5. Ajánlatok bontása a
Kbt. 68.§-a és az EKR rendelet
15.§ (2) és (4) bekezdése alapján szerint történik. 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)
bekezdésére vonatkozóan 3. Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő és nem kéri a Kbt. 66.§ a) és b)
pontjában foglaltak
ajánlatban történő megjelölését. 4. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg (M.1.,M.2.). 5. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja
mind Ajánlattevő,
mind közös Ajánlattevők vonatkozásában 6. Nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. Kr. 26. § alapján a
szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie ( vagy
meglévő felelősségbiztosítását

kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan: legalább 20.000.000 Ft/szerződéses
időtartam és legalább 10.000.000 Ft/
káresemény értékhatárig terjedően. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik
személynek okozott kárra
is. A megkötött vagy kiterjesztett felelősségbiztosítás kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat
korlátozó feltételeket. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem
rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt
Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, és Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a
következő legkedvezőbb
ajánlatot tevővel köthet szerződést. 7. Értékelési szempont: Kbt. 76.§ (2) c) pont. Adható
pontszám: 0-100. Az értékelés módszerére az ÁR kritérium esetében fordított arányosság, az 14. minőségi kritérium értékelési szempont esetében egyenes arányosság, a Közbeszerzési
dokumentációban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a bemutatott szakemberek M.2. pont szerinti jogosultsága megszerzéséhez szükséges
gyakorlati idő alatt teljesített
projektek számát nem veszi figyelembe az értékelés során! Amennyiben Ajánlattevő „0” hónapnál
több megajánlást tesz az AF. II.2.5) pont 2-4 számú „Minőségi kritérium” értékelési szempontok
valamelyike estében, úgy azon értékelési szempont(ok) esetében bemutatott szakember(ek)
szakmai önéletrajza, már az ajánlattételi szakaszban csatolandó az ajánlatba (adott esetben).
Ajánlatkérő az értékelés során ALKALMAZZA a Kbt. 81.(5) bek.- valamint a
Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglaltakat. Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt.
75 . § (2) bekezdésében foglalt
eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt-ben
meghatározott alapelvek
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (6)
bekezdése). 8. Ajánlati kötöttség (AF IV
.2.6) pont pontosítva): 60 nap, a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján. 9. FAKSZ: dr. Kerekes Ferenc
lajstromszáma: 00140 FIGYELEM,
további információkat LSD. AF. VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontjában (karakterhiány
okán)!
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: FIGYELEM
KIEGÉSZÍTÉS! Az AF. VI.3) További információk pontjának KIEGÉSZÍTÉSE (karakterhiány okán)!
10. A nyertes
ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az eljárást megindító felhívás III.1.3)
Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M.2. pontjában meghatározottaknak megfelelően a 266/2013. (VII. 11.)
Kormányrendelet szerinti legalább 1 fő MV-É-,

legalább 1 fő MV-ÉG és legalább 1 fő MV-Év szakirányú, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006
(XII.5.) Korm. rendelet szerinti)
FMV jogosultsággal rendelkező szakemberrel/szakemberekkel, aki/akik rendelkezik(nek ) továbbá az
AF.II.2.5) Értékelési szempontok
2-4. számú Minőségi kritérium értékelési szempont tekintetében előírt többlet szakmai tapasztalattal
(Ajánlattevő megajánlása szerint)
. Ajánlattevő ajánlatában csatoljon nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén az
ajánlatban megjelölt szakemberek(ek)
az előírt szakmagyakorlási jogosultsága tekintetében a kamarai nyilvántartásba vétellel a legkésőbb
a szerződés szerződés
megkötésének napján rendelkezni fognak , illetve fenntartják azt a szerződés teljes időtartama alatt.
Továbbá nyilatkozatot köteles
Ajánlattevő csatolnia arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba vétel
elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben Ajánlatkérő a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel
kötheti meg a szerződést. 11. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték
adásához köti, melynek mértéke
2.000.000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok
egyikén: • Ajánlatkérő .................... számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben az
ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét
bizonyító egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási
igazolás egyszerű másolatát.
Közleményként fel kell tüntetni: „ Törökszentmiklósi Hunyadi M. Ált. Isk. fejlesztése Ajánlati
biztosíték”. - pénzügyi intézmény vagy biztosító
által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával; ez esetben az ajánlathoz
csatolni kell az ajánlati kötöttség
lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan - pénzügyi intézmény vagy biztosító által
vállalt – garanciára vonatkozó
nyilatkozatot oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek. - Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási
szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az
ajánlati kötöttség lejártáig
érvényben lévő, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által - feltétlen és visszavonhatatlan
kötelezvényt oly módon, hogy az elektronikus
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek.
Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség
biztosításával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja Ajánlatkérő, hogy a
dokumentum elektronikus okiratként
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek.
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:
2019/06/05 (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

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (10308/2019)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.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/EKR000461672019/
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/EKR000461672019/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: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Győr és Pannonhalma közötti kerékpárút kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000461672019
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) Rövid meghatározás:
Győr és Pannonhalma közötti kerékpáros útvonal kiépítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye,
Pannonhalma-Győr
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Győr és Pannonhalma közötti kerékpáros útvonal kiépítése, mintegy egybefüggően 17,7 km hosszan, az
alábbiak szerint.
A szakasz Győr belterületén, a Szauter Ferenc utcai körforgalmi csomóponttól indul, a 82. számú főút
mentén Nyúl és Écs településeken áthaladva, majd Écs központjától a 82. számú főutat elhagyva (a 82122 j.
úttal párhuzamosan) vezet Pannonhalma felé, majd a városba beérve, egészen a Szabadság térig.
A kerékpáros útvonal megvalósítása során az alábbi kialakítású (aszfalt burkolatú) szakaszok épülnek.
Önállóan vezetett kétirányú kerékpárút (3,25-4,30 m korona-, illetve 2,25-3,30 m burkolatszélességgel),
mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút (5,50-8,00 m korona-, illetve 3,50-6,00 m burkolatszélességgel).
Egyirányú kerékpárút és járda (2,00-2,75 m burkolatszélességgel), önállóan vezetett kétoldali egyirányú
kerékpárút (1,10 m burkolatszéleséggel). Közösen vezetett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (2,75
m burkolatszélességgel), önkormányzati kiszolgálóút (6,00 m korona-, illetve 5,00 m burkolatszélességgel).
Közösen vezetett elválasztott gyalog- és kerékpárút (4,30 m burkolatszélességgel).
Új vasúti átjáró létesül, a kerékpáros útvonal és a 11. sz. vasútvonal keresztezésénél: Győrújbarát, illetve
Écs közigazgatási területén (a vasútvonal 47+07, valamint 135+25 hm szelvényében).
Felújításra kerül a Győr területén található Pándzsa-ér felett meglévő kerékpáros híd, továbbá új híd
épül Nyúl településen Gerhai árok keresztezésénél, valamint új műtárgyak (közúti hidak) épülnek Écs
településen, a Hegykanális és a Nagy-Pándzsa vízfolyás keresztezésénél. A legnagyobb közúti híd szabad
nyílása: 19,26 m; új építésű legnagyobb közúti híd szabadnyílása 10,00 m.
A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, villamos
vezetékek, víz- és csatornavezetékek átépítése, illetve szerelvényeinek, fedlapjainak szintbehelyezése,
szükség szerint cseréje.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: 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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat.
területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 10
2 III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai
többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 10
3 III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai
többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem: 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: 15 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:
Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 15 hónap alatt köteles
elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a
következő év február 28. napja közötti időtartam.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk.igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62.§(1)-(2)bek. szerintikizáró okok hatálya alatt áll.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§(1)bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk.igazolásában részt vevő
szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67.§(1)bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt
nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 2-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a
közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64.§ és a Kr.
4.§(3)re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk.igazolásában, a Kbt.
67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt.
62.§(1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott ATa
Kr. 8.§ 10.§ 12-16. §szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz.okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT 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 kiz. okok igazolása körében benyújtott nyil-oknak az AF feladásának napjánál nem régebbi
keltezésűnek kell lenniük, a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.re, valamint a Kbt. 41/A-41/C §-ban foglaltakra
Szakmai tev.végzésére vonatkozó alk.előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek.és2.§
(5)bek. megfelelően - AKelfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító
szervezet) egyszerű nyil-átis azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbiakban megh.dok-okbenyújtása kizárólag az AKerre vonatkozó kifejezett felhívására a
Kbt.69.§ (4)bek.alapján:

NY.1.)AKa NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTokban ellenőrzi. A NYTban
szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTban a vonatkozó adatok, illetve
tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított
igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő
benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
NY.1.)Alkalmatlan ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Mo-on letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a
letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és
322/2015.(X. 30.)Korm.rend.21.§(1)bek.).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek.
megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű
nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A
§ (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
Az alábbidok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.
P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján ATcsatolja az AF feladásának
napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbesz.tárgyából
(közútépítési munkák) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyíl-át, attól függően,
hogy az ATmikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
AKfelhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Az alk.igazolására a Kbt. 69. § (11) bek.is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az AT, ha az AF feladásának napját
megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közútépítési
munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a
nettó 1.000.000.000 HUF-ot.
A P.1) alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
AK „közút” alatt az „országos-„és „helyi közutakat” érti az alábbiakkal:
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben
foglaltakat érti.
AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út
kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
Karakterkorlátra tekintettel a felhívás II.1.6. pontjának FOLYTATÁSA:
A II. 1.6. ponttal összefüggésben ajánlatkérő közli, hogy a kivitelezést egységes tervek alapján
kell megvalósítani, a kerékpárút kivitelezése nem bontható részekre. A megvalósítandó feladatok
szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása
során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A projekt összefüggő
létesítmény, melynek műszaki tartalma, beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem
lehetséges. A tervezett kerékpárút szakasz közlekedésbiztonsági szempontból oszthatatlan
egységet képez. A teljes szakasz bármely részének leválasztása fokozottan növeli a kerékpáros
balesetek kialakulásának valószínűségét, hiszen a szakaszonként történő építés esetén - a még
meg nem épült elemek helyett - a szűk keresztmetszetű közúton kénytelenek a kerékpárosok
közlekedni. A közúton közlekedő gépjárműforgalom a véletlenszerűen - esetlegesen csoportban megjelenő kerékpárosokra nem számít, így a vétlen járművezetők súlyos, akár halálos kimenetelű
balesetet szenvedhetnek.
Karakterkorlátra tekintettel a felhívás III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
pontjának FOLYTATÁSA:
Max 20 % előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:
- A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi
adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeget meghaladó részre a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett, vagy biztosíték
nyújtása nélkül.

Az előleg igényelhető mértékére és az igénylés feltételeire a szerződés hatálybalépésekor hatályos
jogszabály az irányadó.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme:HUF
tartalékkeret mértéke 2%
A részletek a KD-ban
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes ig. során
- a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i
szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban
elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A
§ (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
Az alábbidok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását
megelőző 8 évben teljesített ref.ismertetését.
A ref-ta Kr. 22. § (3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az ig. tartalma a Kr. 22. § (3) bek-re is figyelemmel:
• szerződést kötő másik fél (név, székhely),
• ép.ber. tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),
• teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye
• ép.ber. mennyisége(az alk.min.köv. figyelemmel)
• minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,
• nyil.arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf.történt-e.
M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembek(szervezeteknek) – kül.a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) ATnyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.kövrekívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyak.-otigazoló szakmai önéletrajz a szakembersaját kezű aláírásával (amelyből
a szakember a min.köv-benelőírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a
szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a
személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
c) szakemberek végz., képz.ig.dok-okegyszerű másolat;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel
időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám,
akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja,
azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlattevő a
szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző
utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 11 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt,
szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:
M/1.1) összesen legalább 8.000 m hosszú szakaszon országos és/vagy helyi közút építése, amelyen
belül legalább 2.000 m hosszú szakasz egybefüggő volt.
M/1.2) olyan közúti híd építése és/vagy felújítása, amelynek két, egymással közvetlenül szomszédos
támasza közötti legnagyobb szabadnyílása legalább 7 m.
Az M/1.1.) referencia követelménynek való megfelelés max. 3 db szerződéssel igazolható azzal,
hogy az egybefüggő szakaszt egy szerződéssel kell igazolni.
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2)
bekezdésében foglaltakat érti.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út
kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
Ajánlatkérő felújítás alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. §-ának 2. pontjában foglaltakat érti.
Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.)
KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

M/2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe
bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel
-és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy
projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútépítés során szerzett építésvezetői és/vagy
főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.
M/2.3. legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett
szakmai tapasztalattal.
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2)
bekezdésekben foglaltakat érti.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út
kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag
irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját,
kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a
konzorciumvezetővel.
Projektvezető helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a
projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt
megvalósításában.
Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a
munkaterületen irányítja.
AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől
kezdve számítja.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után.
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 szerz.t bizt.köt.ek:Teljesítési biztosíték:5% Késedelmi kötbér: befejezési határidő be nem tartása esetén
0,5 %/nap, hibajavításra, hiányok pótlására meghatározott határidők be nem tartása esetén 2 %/nap,
illetve 1 %/nap (8. napon). A késedelmi kötbér maximuma 15%. Hibás teljesítési kötbér: 15 % alvállalkozó,
szakember hibás bevonása esetén 0,01 %a. A hibás teljesítési kötbér maximuma összesen 20%.
Meghiúsulási kötbér: 20%. Jótállási idő:36 hónap Jótállási biztosíték: 5% Szavatosság idő: 60 hónap.
Vetítési alap a nettó vállalkozási díj. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§ (1)-(3)bek.
szerint 30napos fiz. mellett, a Kbt.135.§(5)-(6)bek.,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.,AV
igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-32/B.§ alapján.A finanszírozás forrása: hazai forrás. A Kbt.
135. § (8) bekezdése alapján 20% előleg, utófinanszírozású.
Karakterkorlátra tekintettel FOLYTATÁS a felhívás III.1.2) "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)"
pontjában
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2019/07/09 (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: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A
bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé
válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
-elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK tekintettel arra, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be jelen eljárást a Kbt. 53.§ (6)
bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja meg és ajánlatkérő a támogatási szerződés
megkötését a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként is kiköti. Erre tekintettel a
jelen eljárás eredményeképpen kötött Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal
ellátták, - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek) hatályba lépésének
napját követő 15. napon, vagy amennyiben előbb bekövetkezik, a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó
általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba. AK felhívja a figyelmet, hogy a beruházás
megvalósítása érint olyan közműkiváltási feladatokat, melyekre a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.
évi LIII. törvény 6. §-a vonatkozik. Ezen (KD által meghatározott) közműkiváltási feladatokat a
közműszolgáltató saját maga, saját költségére köteles elvégezni.
Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre
formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az
Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat
részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.)
- AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy
aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazás eredeti v másolati példánya
- a Kbt. 66. §(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.
- a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
- nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)
- értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.
- AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazott költségvetést teljes körűen beárazva
(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is), és az értékelési
részszempontokra jelölt szakemberek ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot .
- Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil.
- közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a KKD-ban leírtakat.
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás;
Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött
és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak,
amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a
közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és
igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest
szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban benyújtott dok.okat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet
nyújtani.
A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
Karakterkorlátra tekintettel 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 jogorvoslati
kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Karakterkorlátra tekintettel a felhívás VI.3. pont FOLYTATÁSA:
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint
- átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN:
HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével,
az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség
biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat
benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az
átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Szerz.kötés feltétele,hogy a nyertes AT által a III.1.3)M/2.1-M/2.3. pontok tekintetében
megjelölt szakemberek rendelkezzenek a Közbeszerzési dokumentumok I. kötet 19. pontban
megjelölt,érvényes jogosultságokkal ill.képesítési tanúsítvánnyal.
A Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenségi okként határozza meg ajánlatkérő azt,
ha az ajánlattevő – tartalékkeret nélküli, nettó – ajánlati ára meghaladja a nettó 2.550.000.000 Ft-ot.
Nyertes AT köteles a szerz.kötés időpontjára, a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően építésiszerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz.szerinti kivitelezési munkákra.Mértéke:
100millió Ft/ káresemény 200 millió Ft/év.
Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
FAKSZ: dr. Tóth Anita, lajstromszám: 00232, dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszám: 00241
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD
(egységes európai közbeszerzési dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton
bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren
keresztül kerül sor. Elfogadott fájformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, továbbá rar, zip és
excel fájl.
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:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

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

Pécsi Tankerületi Központ (10300/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74275791
Postai cím: Színház Tér 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molvay Gáborné Sárosi Eszter
Telefon: +36 72795231
E-mail: eszter.sarosi.molvayne@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000434492019/
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/EKR000434492019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Kozármislenyi Ált. Isk. infrastrukt. fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000434492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

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

45000000-7

További tárgyak:

45200000-9

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
Hrsz.: 224/37
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építési, átalakítási, felújítási munkálatok részletezése
- A meglévő iskola bővítésre kerül egy összességében 1183,31 m2 (földszint 702,92 m2; emelet 480,39 m2)
bruttó, 1002,33 m2 nettó (hasznos) alapterületű épületrésszel. A földszinten kap helyet a 147,73 m2 hasznos
alapterületű étkező, valamint két szaktanterem és egy tanterem együttesen 189,51 m2-en. A földszinti
főfunkciókat kiszolgáló helyiségek – melegítő konyha, szertárak, wc csoport, közlekedő terek – összes
hasznos alapterülete 264,34 m2. A bővítmény emeletén 247,69 m2 hasznos alapterületen két további
szaktanterem, egy tanterem és egy tankonyha kerül kialakításra. Az emeleten 153,06 m2-en létesülnek
kiszolgáló helyiségek. Az alapterületekbe be nem számító padlástér alapvetően beépítetlen marad, a nyugati
oldalon kialakítandó szellőzőgépháztól eltekintve.
- Az átalakítási és felújítási munkák a meglévő épületben összesen 1011,67 m2 hasznos alapterületet
érintenek. A meglévő épületrész földszintjén, a megszűnő étkező és melegítő konyha helyén 105,05 m2en tantermeket alakítunk ki, visszapótlandó a nagyméretű tanári helyén megszűnő termeket. Átalakításra
kerül a 76,55 m2-es tanári helyiségcsoport, a bővítménnyel való összeépítésnél a megszűnő tanterem
helyén 37,45 m2-en kisméretű zsibongó készül. Az emeleten megújul a 77,53 m2-es számítástechnika
szaktanterem, emellett több kisebb átalakítás is történik, 591,49 m2 alapterületen. Az épület északnyugati
részén 123,60 m2-en át kell építeni a tetőtéri tantermeket.
- Megvalósítandó az épületszárnyak által közrefogott belső udvar megújítása 360,56 m2-en. Ez az udvar
felújítását jelenti, lábazatok átépítése tekintetében kihatással a körítőfalakra, bádogos szerkezetekre.
- A külső munkák részeként felújításra kerül 1577,17 m2 udvarfelület. Az érintett területeken különböző
minőségű (térkő, stabilizált kavics, öntött gumi, mulcs) burkolatok készülnek, növénytelepítés történik és
megújulnak a gyepfelületek. Emellett feladat a meglévő játszótéri elemek (tornászvár, 2x2 kétüléses hinta)
áttelepítése a nyugati udvarrészre, valamint a kerítés részleges újraépítése 250,80 m hosszban .
A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
A konkrét és teljeskörű mennyiségeket a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás
tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tervben és költségvetési kiírásban szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden
ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű
anyagot, terméket is elfogad.
(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. részszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakemberek jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje 20
2 2.1 alszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 8
3 2.2 alszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 6

4 2.3 alszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 6
5 3. részszempont: A kötelező 24 hónap feletti többlet jótállás vállalása (min. 0 hó-max. 36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00020 számú projekt
II.2.14) További információ:
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 10 hónap. AK vállalja, hogy a munkaterületet a
szerződés hatálybalépésétől számított 8 munkanapon belül átadja nyertes AT-nek. Előtelj. megengegedett.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(továbbiakban:AT),
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő(továbbiakban:AK) kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott
kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Továbbiakban:R.) 1. § (1) bekezdése értelmében az
ajánlattevőnek - valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek - ajánlatának
benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Öntisztázás a
Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles
benyújtani. A R1. § (2) bekezdése értelmében az AK által a Kbt. 69. §(4)-(8) bek. alapján a kizáró
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a III és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során
a R.8.§, 10. § és 12-16.§-ai alapján jár el. A R.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában foglaltaktól eltérően a
Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló 2017.
évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;
ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja

szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A R. 18. § (1)
bekezdése értelmében a Hatóság
útmutatót ad ki a 8-11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az
Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról
és adatokról. A Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági
elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki. A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti
útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont ka) alp. foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak
és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos
elérhetőségét. A R. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését,
azaz az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. 2. AK a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre
vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozza meg, azonban a R. 12. §-ban foglaltakat is
alkalmazza. 3. AT -nek nyilatkoznia kell (a Kbt. 67. § (4) bek. alapján), hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.)
4. A R. 13. § alapján, ha AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha AT von. vált.bejegyz. elj. nincs foly., nemleges tart.
vált.bejegyz. nyilatk.-ot kell az ajánlat részeként benyújtani. 5. AK felhívja a figyelmet a R. 1. § (7)
bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben ajánlattevő
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti
ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági
szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
Igazolás módja:
Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő
közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben. (http://
regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT, valamint adott esetben az alk.
igazolásában résztvevő más szervezet a Kbt.67.§(1)bek. szerinti Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozat benyújtására köteles,mely szerint megfelel azelőírt
alk. köv.-nek. AK elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alk. követelmények
előzetes igazolása kapcsán, azaz az EEKD IV.Rész „alfa” szakasz kitöltését. Az alk. igazolása
a Kbt.69.§szerinti AK felhívásra - utólagos igazolási kötelezettség körében -az alábbiak szerint
történik:
M.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek.-nek b) pontja alapján nyilatkozatot azon
szakembernek a megnevezésével, képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be
kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatba csatolni kell továbbá a szakember által aláírt önéletrajzot,
a szake. nyilatkozatát arról, hogy a szerz. teljesítése során a szerz. telj.-hez rendelkezésére fog
állni (szake.ált. aláírtan), valamint a képzettséget igazoló okirat (bizonyítvány) másolatát. A szake.
önéletrajzban a tapasztalati időt év/hó bontásban szükséges megadni. A gazdasági szereplőnek
nyilatkozni kell arról, hogy amennyiben a szakmagyak. felt. a m.o.-i kamarai regisztráció, akkor a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek legkésőbb a szerz.kötés időpontjára rendelkezni fog a
szakmagyakorláshoz szükséges kamarai regisztrációval. Amennyiben a szakember rendelkezik már
érvényes kamarai regisztrációval, és az elektronikus adatbázisban ellenőrizhető, akkor az ajánlatban

meg kell adni az adatbázis elektronikus elérhetőségét, ahol a szakember regisztrációja ellenőrizhető.
Hogyha a regisztráció ilyen adatbázisban nem ellenőrizhető, akkor csatolni szükséges az érvényes
nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát.
M.2) AT ismertesse a 321/2015.(.30.) Korm.rendelet 21.§(2)bek. a)pontja alapján a felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző 5 év a közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb
ép. beruházásait. Csatolandó a Korm. 22.§ (3) bek.szer. igazolás. A referenciaig.-nak ki kell térnie
legalább a teljesítés kezdő és befejező idejére (legalább év/hónap/nap), helyére, a szerződést kötő
másik fél megnevezésére (kapcsolattartó neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe), az ép. ber.
tárgyára és mennyiségére, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az M/2.
pontban előírt alk.-i feltételek teljesülésének. Ha egy gazd. szereplő referenciaként olyan korábbi
tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,
abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alk. igazolásaként, amelyet AT konzorciumi tagként
vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figy. a Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra
is. Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bek.ben foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AT a Kbt. 65.
§-ának (7) bek. szerint is megfelelhet. Ez esetben csat. kell az ajánlatban a kapacitásait rendelk.re bocsátó szerv. olyan szerződéses vagy előszerz..ben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerz. telj. időtartama alatt. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 65. § (9), (11) és
(12), Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek-re is.
SZ.1: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést
Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásában
(regisztracio.kivreg.hu/web/index.php). A nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplő esetén a
2014/24/EU irányelv XI. mell.-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb
igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 3
fő szakemberrel, akik közül:
- 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/IV. Felelős műszaki vezetés 1. része
(Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. sor, építési szakterület,
- 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/IV. Felelős műszaki vezetés 2. része
(Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek) 3. sor, építménygépészeti szakterület,
- 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/IV. Felelős műszaki vezetés 2.
része (Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek) 5. sor, építményvillamossági szakterület
nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
Szakirányú gyakorlati időnek Ajánlatkérő a szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek
megfelelő, a Korm. rendelet 11. § szerinti gyakorlatot fogadja el. A szakembernek a Kormány
rendeletben meghatározott egyetemi végzettség esetén legalább 36 hónapos, főiskolai végzettség
esetén 48 hónapos szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie a megkövetelt szakterületen.
Ajánlatkérő a Korm. szerinti gyakorlati idő alátámasztására a szakember önéletrajzában megjelölt
foglalkoztatóknál eltöltött szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő jogviszonyokat
és/vagy tényleges projektekben való szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő
részvételt fogadja el, azzal, hogy a párhuzamos gyakorlati időket egyszer veszi figyelembe. AK a
fentikeben előírtakkal egyenértékű jogosultságokat, végzettségeket és gyakorlatokat is elfogadja.
Egy szakemberrel több pozíció is igazolható, amennyiben a szakember megfelel minden
követelménynek.
M.2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő referenciákkal
a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen:
- legalább 1 db új épület építése és/vagy meglévő épület bővítése, ahol az új épületrész és/vagy
bővítmény bruttó alapterülete elérte, vagy meghaladta a 400 m2-t.
Az előírt referenciakövetelmény több szerződéssel is igazolható.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az
ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (5) rendelkezésének figyelembe vételével és alkalmazásával jár el. Ajánlatkérő
csak azokat a referenciákat fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési
dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül esik, és legfeljebb 8 éven belül
megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi referencia osztható, úgy az M2. alkalmassági

követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező
időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5
év). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M2.
alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.
SZ.1. (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakmai alkalmasság): Alkalmatlan az AT, ha
valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem rendelkezik
aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben a gazdasági szereplő nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország
azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő
építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
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:
1.Az elszámolható költségek fedezete 100 %-ban az EFOP-4.1.2-17-2017-00020 sz. pály. tám.-ból
biztosított, utófinanszírozás. A kifizetés pénzneme HUF. 2.Benyújtható számlák: 4 db rész- és 1 db
végszámla, 20-40-60-80% és 100 % készültségeknél. 3. Előleg: a nettó vállalkozói díj 10 %-a, elszámolása
a végszámlában történik. 4. Telj.igazolás a Kbt. 135. § (1) bek. szerint 15 napon belül. 5. Fizetési határidő:
A (rész)számla a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint a kézhezvételétől számított 30 naptári napon
belül banki átutalással kerül kifizetésre. 6. Alvállalkozók igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt. 135. § (3)
bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. 32/A. és 32/B. § szerint történik. 7. Az Áfa fizetése az Áfa
törvény (2007. évi CXXVII. törvény) 142. §-nak hatálya alá tartozik (fordított áfa). 8. Von. jogszabályok: 2013.
évi V. törvény (Ptk.) 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/A. és
32/B. §, 2016. évi IX. törvény.
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: 2019/07/08 (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: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.)
15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok ért.-i szempontok szerinti tart.-i elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
2. Az ért.módsz. amellyel Ajánlatkérő (tov.:AK)a pontokat kiosztja:1. részsz.:fordított arányosítás, 2
és3. részsz. egyenes arányosítás. Részl. módsz. a dok.-ban.
3. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem - legkedvezőtlenebb szintje, amelynél
kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 2. részsz: min. 0 hónap, 3. részsz: min. 0 hónap és azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható
pontsz. felső határával azonos számú pontszámot ad: 2. részsz.: max. 36 hónap, 3. részsz: max. 36
hónap
4. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség AT-t terheli.
5. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és
(8) bekezdésében foglaltakra.
6. AK alkalmazza a Kbt.71. § (6) bek.-t.
7. Amennyiben több Ajánlattevő (AT) közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges
teljesítési köt.vállalást tartalmazó [Kbt. 35. § (6) bekezdése] - megállapodást az ajánlathoz csatolni
kell, a közbeszerzési dok.-ban részletezett tartalommal.
8. AT ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, a felhívásban és a közb. dok.-ban meghatározott
nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot.
9. Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR)
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyil.-ot az elektronikus
űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az
EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint
képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.

10. A felolvasólapot elektr. űrlapként kell csatolni.
11. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.
12. Az ajánlatban csatolni kell az árazott költségvetést Excel formátumban.
13. Azon alk.-i feltétel és előírt igazolási mód, mely a min. AT-k hiv. jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező min.-i szempontokhoz képest szigorúbban került megállapításra: III.1.3. pont
szerinti M.1 és M.2 alk. követelmények.
14. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
15. AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
17. Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája.
18. AK nem kéri az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjában előírtak megjelölését.
19. A nyertes AT köteles −legkésőbb a szerződéskötés időpontjára−összkockázatú vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. vagy E.A.R.) kötni vagy meglévő fel.bizt. kiterjeszteni
legalább 100 MFt kárösszeg/bizt.időszak és legalább 15 MFt/káresemény mértékéig. A
felelősségbizt.-nak ki kell terjednie az AT, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A biztosítás meglétét legkésőbb
a szerz.kötés időpontjáig be kell mutatni, melynek elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek
minősül. AT-nek az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbizt.-ra vonatkozóan.
20. AK az alábbi időpontban helysz. bejárást tart az építés helyszínén. Találk. helysz.: Kozárm.,
Alkotm. t. 53. előtt, időpontja: 2019. 06. 18., 09:00 óra
21. AK konzult. nem tart, a felhívással, illetve dokumentációval kapcsolatban kieg. tájékoztatást a
Kbt. 56. §-nak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet.
22. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
előírásai és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 23. Irányadó idő: A felhívásban és dok.-ban
valamennyi órában megadott határidő magyarorsz. helyi idő szerint értendő. 24. FAKSZ: Dr. Zoric
Ildikó faksz
Folyt. köv. a VI.4) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdésnek megfelelően.
VI.3) pont folytatása:
Mellékkötelezettségek:
1. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 1,0 %-a/nap, minden késedelmesen eltelt nap után,
de max. 20 %. 20 napos késedelem elérése esetén AK jogosult a szerződést felmondani vagy
elállással megszüntetni és meghiúsulási kötbért követelni. 2. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói
díj 30 %-a. AK meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó a végteljesítési határidőt neki
felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerz. teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját
elhatározásából, neki felróható okból eláll.

3. Hibás telj. kötbér: a nettó vállalkozói díj 12 %-a, amennyiben AK nem él a szavatossági jogai
érvényesítésével.
4. AK által érvényesíthető összes kötbér a nettó vállalkozói díj 30 %-a.
5. Jótállás: Értékelési részszempont, időtartama a nyertes ajánlat szerinti mértékű, de a sikeres
műszaki átadás-átvétel napjától számított min. 24 hónap.
6. Jóteljesítési biztosíték a nettó vállalkozói díj 5 %-a a jótállás teljes időtartamára. AT-nek a Kbt.
134. § (5) bek. szerint nyilatkoznia kell biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. Az
előírt biztosíték AT választása szerint a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti módokon nyújtható.
7. AK. a Kbt. 135. § (6) bek.-t alkalmazza.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (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

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (10431/2019)
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: 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):
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/EKR000180762019/
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/EKR000180762019/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: Siha Közi Bölcsőde korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000180762019
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:
Siha Közi Bölcsőde komplex korszerűsítésének kivitelezési munkái átalányáras vállalkozási szerződés
keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

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

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6724 Szeged, Siha köz 4. Hrsz: 12467/3, 12467/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Siha Közi Bölcsőde komplex korszerűsítése főbb mennyiségi adatok:
- Homlokzati hőszigetelés és homlokzatképző rendszer: 1044 m²
- Lábazati hőszigetelés és lábazatképző rendszer: 213 m²
- Lapostető hő és vízszigetelése: 1319 m²
- falazás: 62,10 m²
- 20.-as zsalukő falazás: 18,75 m²
- 15.-ös Ytong falazás: 83,4 m²
- fix, nyitható felülvilágítók, polikarbonát előtető: 24+8 db, 17m²
- Homlokzati műanyag nyílászáró csere: 343m² (83db)
- Belső ajtók, tűzgátló ajtók: 17 db +2 db
- Festés- mázolás: 4122m²
- Kazettás álmennyezet és gipszkarton építőlemez burkolás: 110m²+109 m²
- Padlólap -és PVC burkolat valamint falburkolat:625m²+522m² +323m²
- Betonjárda, beton térkő és aszfaltburkolat: 116m²+97m²+2m³
- 4 kW-os napelemes rendszer telepítése
- Épületgépészeti munkák: víz, csatorna, fűtés, szellőzés felújítása, átalakítása, cseréje
- Épületvillamossági rendszer felújítása, átalakítása cseréje
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (minimum 0 – maximum 12 hónap) 10
2 Az M/2 alkalmassági követelmény a) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje
magasépítési tárgyú beruházások megvalósítása területén (minimum 0 – maximum 24 hónap) 10
3 A M/2 alkalmassági követelmény b) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje
napelemes rendszerek telepítésének megvalósítása területén (minimum 0 – maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-SG1-2018-00007;
TOP-6.5.1-15.SG1-2016-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7.) pont- A szerződés időtartama kapcsán rögzíti, hogy az a munkaterület átadásától
számított 120 munkanap. Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követően legkésőbb 10
munkanapon belül adja át.
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 elj-ban nem lehet AT,alváll.,és nem vehet
részt az alk.igazolásában olyan gazd-i szereplő(GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben meghatározott kizáró okok fennállnak, vagy a Kbt.74.§(1)bek.b) alapján az elj.során
következnek be. Igazolási mód a Kbt.és 321/2015.(X.30.)Korm.r.1-8.,10.,12-16.§ alapján:ATnek a Kbt.67.§(1)bek-ben,valamint a 321/2015.(X.30.)Korm.r.1.-4.§-aiban foglaltak szerint az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba(EEKD)foglalt nyilatkozattal,Kbt.69.§(4)bek.szerinti
felhívás esetén mo-i letelepedésű AT-nek,valamint adott esetben az alk.igazolásában részt vevő
gazd-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.8.§-ában,nem mo-i letelepedésű
AT,adott esetben az alk.igazolásában részt vevő gazd-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.
(X.30.)Korm.r.10.§-ában foglaltak szerint,figyelemmel a Korm.r.6.§ és 12-16.§-aiban foglaltakra
is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.A Kbt.67.§(4)bek-ben foglaltakra tekintettel AT
nyilatkozik arról,hogy nem vesz igénybe a szerz.teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek.szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alváll-t.Kizáró okokat a dokumentáció részletezi.Öntisztázás a Kbt.64.§-a
szerint lehetséges.GSZ alkalmatlan,ha nem szerepel az 1997.évi LXXVIII.tv.(Étv.)szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.Nem Mo-n letelepedett GSZ esetében GSZ
alkalmatlan,ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában,vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal nem
rendelkezik.Az Étv.39.§-a előírja:(1)Az építőipari kiv-i tev.az építési beruházás megvalósítása
keretében végzett építési tev-ek összessége.(3)Aki üzletszerű gazd-i tev-ként építőipari kiv-i tevet(a továbbiakban: vállalkozó kiv. tev.)kíván folytatni,annak rendelkezni kell a korm.rendeletben
meghat. feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek
bejelenteni.(7)A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kiv-i tev-re jogosultak
névjegyzékét,és a szolgáltatási tev. megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló tv.
szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tev. folytatására való jogosultságot.A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara hat. ellen a fellebbezés kizárt. Szakmai tev. végzésére vonatkozó alkalmasság
igazolása:Előzetes igazolás:Kbt.67.§(1)bek.alapján az alk-i feltételeknek való megfelelésre
vonatkozóan EEKD benyújtása szükséges.321/2015.(X.30.)Korm.r.2.(5)bek.alapján előzetes igra AK elfogadja gazd-i szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri az EEKD IV.részében részletes
adatok megadását. Kbt.65.§(1)bek.c) pontja szerint,a 322/2015.(X.30.)Korm.r.21.§(1)bek.alapján az
építőipari kiv-i tev-et folytató gazd-i szereplőknek szerepelniük szükséges az Étv.szerinti,építőipari
kiv-i tev-et végzők névjegyzékében.AT mellett vmennyi olyan gazd-i szereplőnek(közös
ATnek,alk.igazolásában részt vevő szerv-nek)szerepelnie kell a névjegyzékben,akik a szer.
teljesítése során építőipari kiv-i tev-et fognak végezni.Nem Mo-n letelepedett gazd-i szereplőknek
a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük,vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal kell
rendelkezniük,nekik a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot)vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként

benyújtani. A fenti nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-a nyilvántartás
kivonatának,nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés
tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni. EKR-ben elektr.űrlappal teendő
nyilatkozatokat(beleértve EEKD-t)közös AT-k,vmint alk-ot igazoló szervezetek képviseletében
ajánlatot benyújtó teszi meg Kbt.41/A.§(4)-(5) bekezdéseire figyelemmel.
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: Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. §
(1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre
adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében. A 321/2015. Korm. r. 1. § (7) bek. alapján
a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő (AK) tájékoztatja ajánlattevőket,
hogy az alkalmassági követelmények (ideértve a Kbt. 65.§(1) bekezdése c) pont szerinti szakmai
alkalmasságot is)előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását. Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti
felhívás esetén: M/1: Ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban
befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimumkövetelményeinél
meghatározottaknak megfelelő építési munkáit /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/ Az
igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződés tárgya szerinti építési beruházásai
(amelyből megállapítható az alkalmasság minimumkövetelménye körében előírt kritérium) a végzett
munka mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap megjelöléssel)
és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és
elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Figyelem! A követelményt a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással kell igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21.
§ (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési
beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a
referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az
ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az
igazolást benyújtó Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2a) bekezdése értelmében AK a vizsgált
öt éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat
veszi figyelembe. Továbbá AK a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A. § előírása értelmében
köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. M/2. Mutassa be azon szakembereket,akiket be kíván vonni
a teljesítésbe, a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot, gyakorlati időt bemutató szakmai
önéletrajz és a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával, vagy az
FMV névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat vagy regisztrációs szám) (321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/Figyelem! Az azonos időszakban más munkán szerzett
gyakorlat ideje külön időnek nem számít. Továbbá csatolandók a szakemberek rendelkezésre állási
nyilatkozatai, valamint a szakemberek nevét is tartalmazó összesítő táblázat.Az EKR-ben továbbított
dokumentumok,megtett nyilatkozatok esetében a Kbt. 41/A. § előírásai is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1:Ajánlattevő műszaki,szakmai szempontból
alkalmatlan,ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hóban
befejezett,sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt min.600 m2 tető hő-és vízszigetelésre
vonatkozó referenciával. A fenti pontokban elvárt referencia adott esetben 1 vagy több,max 6
kivitelezésen elvégzett munka igazolásával is teljesíthető. M/2:AT műszaki és szakmai szempontból
alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: a) legalább 1 fő,az építésügyi és az

építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tev-ről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-É(Építési
szakterület) kódú fel.műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe
történő felvételhez szüks. vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyak.idővel,így 3 év szakmai
gyak.idővel és okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel,vagy 4 év
szakmai gyak.idővel és építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel
b) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tev-ről szóló
266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉV(Építményvillamossági szakterület)kódú fel.műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szüks. vagy ezzel
egyenértékű végzettséggel és gyak.idővel,így 3 év szakmai gyak.idővel és okleveles villamosmérnök
végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyak.idővel és villamosmérnök végzettséggel rendelkező
szakemberrel c) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tev-ről szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉG(Építménygépészeti szakterület)kódú fel.műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szüks. vagy
ezzel egyenértékű végzettséggel és gyak.idővel,így 3 év szakmai gyak.idővel és okleveles
gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti
szakirány végzettséggel vagy 4 év szakmai gyak.idővel és gépészmérnök épületgépész szakirány
végzettséggel rendelkező szakemberrel. Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt
végzettséggel,képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogadja AK.(Figyelem!
Amennyiben a bemutatott szakember az AT mvállalója,tagja,vagy cégvezetője,úgy az igazolás az
AT saját igazolásának számít.Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatott(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy
foglalkoztatni kívánt),úgy a szakember alváll-nak minősül,mivel a bemutatott szakembereknek kell
részt venni a teljesítésben.)AK felhívja a figyelmet,hogy a bemutatott szakemberek tek.az FMV
névjegyzéki jogosultság igazolását(bejegyző határozat csatolását vagy reg. szám megadását)is
elfogadja AK a végzettségre és gyakorlati időre vonatk.minkövetelmény igazolásaként.Amennyiben
a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn,azt
legkésőbb a szerz.kötés időpontjára kell igazolni.Amennyiben ajánlattevő az M/2 alpontjai körében
több szakembert mutat be, ajánlatkérő a bemutatott szakemberek közül az értékelés, valamint az
alkalmasság vizsgálata során a hosszabb gyakorlati idővel rendelkező szakembert veszi figyelembe.
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:
Beszer uniós tám,utófinanszírozás,100% tám-i intenzitással.AK igény esetén előleget (tartkeret,ÁFA nélkül
szám. ellenszolg. 5%-a)fizet,Kbt.135.§ (7),melyet AK nyertes AT kérésére 322/2015.Korm.r.30.§(1)szerint
fizet,előleggel végszámlában kell elszámolni.Nyertes AT 25,50,75%-os műsz.kész-nél,nettó szer.ár
25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra,100%-os műszkész-nél nettó szer.ár 25%-ának
megfelelő összegben végszámlázásra jogosult(3 rész-,1 végszámla).Kifizetésre Kbt. 135. § (1)-(3),(5)(6),Ptk.6:130.§(1)-(2),alváll.igénybevétele esetén 322/2015.(X.30.) Korm.r. 32/A.,32/B. § is irányadó.Telji, jótáll-i biztosíték:tartkeret,ÁFA nélkül szám. ellenszolg. 5%-a,AK min 48 hó jótáll-i köt-et ír elő a sikeres
műsz. átadás-átvétel lezárásától.Késedelmi kötbér:0,5%/nap,max. 20%;hibás telj-i kötbér:hibásan telj.
munkarész 10%-a,meghiúsulási kötbér:20%.Kötbérmax elérése esetén AK jogosult szerződést írásban
felmondani vagy attól elállni.Tartkeret: 5%.Ajánlat,szerződés,kifizetés pénzneme HUF.
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: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az EKR felületén keresztül.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
történik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseinek
rendelkezései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez
AT alvállalkozót kíván igénybe venni,és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66. § (6)) Nemleges nyilatkozat csatolását is kérjük!
2.Ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás elrendelésére van mód.3.Értékelés során adható pontszám alsó,felső
határa: 0-10.Értékelési módszer: 1. részszempont (Tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati

ár):AK számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,a többi ajánlat pontértéke
a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghat.-ra a fordított arányosítás módszerét követve,a
Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21. napján közzétett,a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet /
P= (Alegjobb/Avizsgált) *(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint. 2. (Kiterjesztett jótállási időtartam) és 3. és 4.
részszempont (Többlet gyakorlati idő): A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során
adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó
ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám
felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez
arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési
Hatóság 2016.12.21. napján közzétett, a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett
képlet (P= (Avizsgált/Alegelőnyösebb)* (Pmax-Pmin) + Pmin) szerint.4.AK térítésmentesen,teljes
terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbesz.dokumentumokat az AT-k
rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen. A részvétel feltétele
az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.5.Csatolandó AT-nek a
Kbt.66.§(2)bek-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire,a
szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.6. Ajánlathoz
csatolandó az AT(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró
aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.7. Változásbejegyzési elj. tekintetében
nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban lévő vált.bejegy. eljárás esetén
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,és érkezéséről cégbíróság
által megküldött igazolás.8.Közbeszerzési szaktanácsadó:Dr.Tapasztó Magdolna(lajstromszám:
00498)9.Alkalmassági feltételek,igazolási módjuk a minősített AT-i jegyzékbe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.10.Nyertes AT-nek építés-szerelési
bizt-sal kell rendelkezni a dokumentáció előírása szerint.Felelősségbizt kártérítési limit: 30 millió
Ft/káresemény.11.AK 2019. június 26.-án helyszíni bejárást tart: 11:00-kor.Találkozás:intézmény
főbejárata előtt.12.AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.13.AT(k) számára a teljesítés érdekében
gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozása kizárt.14.AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2
hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60 napot ért.15.AK előírja a Kbt.75.§(2)bek.
e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazását(Kbt.75.§(6)).16.Amennyiben vmely
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektr.űrlap kitöltése
útján kell az ajánlat részeként megtenni.Azon dokumentumok,amelyek tekintetében az EKR
rendszerben nem áll rendelkezésre elektr.űrlap,AK a papír alapú dokumentum egyszerű elektr.,pdf
formátumú másolatának csatolását írja elő a Kbt.41/B.§(2)bek. előírásai szerint.17. AK az ajánlatok
bírálatát tekintve a Kbt. 81.§(4)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. 18.AK fizetési késedelme esetére a
Ptk.6:155.§-a irányadó.
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.§-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:
2019/06/05 (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

Belügyminisztérium (10156/2019)
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: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71285032
Postai cím: József Attila Utca 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krauzer Ernő
Telefon: +36 15502120
E-mail: erno.krauzer@bm.gov.hu
Fax: +36 15502146
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
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
x 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: KM már bevezetett szakrendszerek fejlesztésére
Hivatkozási szám: EKR001073032018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72000000-5

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás korábban bevezetett szakrendszerek tovább fejlesztésére a Belügyminisztérium
Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (BM VTTF) részére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 200000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: KM már bevezetett szakrendszerek fejlesztésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72000000-5

További tárgyak:

72212900-8

Kiegészítő szójegyzék

72230000-6
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. és 1135
Budapest, Szegedi út 35–39. C épület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
62 féle szolgáltatási tevékenység beszerzésére irányuló keretmegállapodás 200.000.000,-HUF
keretösszegben korábban bevezetett szakrendszerek tovább fejlesztésére a BM VTTF részére.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a fenti rendelkezésére álló keretösszeg megadásával határozza
meg, a keretösszeg erejéig megrendelhető teljes mennyiség előre pontosan nem határozható meg.
Ajánlatkérőnek a keretmegállapodás alapján előre vállalt beszerzési kötelezettsége nincs,
kötelezettségvállalás kizárólag az eljárás második részének lefolytatásakor keletkezik.
Keretmegállapodás határozott időre jön létre 30 hónapos időtartamra. Ezen időtartamon belül első 24 hónap
ún. aktív, míg fennmaradó 6 hónap ún. passzív időszak.
Nyertes Ajánlattevő feladata egyedi alkalmazásfejlesztési és módosítási igények megvalósítása az
Ajánlatkérővel egyeztetett részletes műszaki specifikációk alapján az Ajánlatkérő informatikai rendszereiben.
Megvalósítandó feladat részletes követelményspecifikációk és logikai-fizikai rendszertervek elkészítése
az új, valamint továbbfejlesztett rendszerekhez illeszkedően az Ajánlatkérő által megfogalmazott, vagy
jogszabályokban definiált elvárások szerint. Elvárás továbbá nyertes Ajánlattevő számára az alkalmazások,
programmodulok konkrét, forráskód szintű kifejlesztése és implementálása Ajánlatkérő meglévő informatikai
környezetébe. Elvárás a rendszerek gyártói tesztelése, majd üzembe helyezése, melyet Ajánlatkérő által is
menedzselhető, követhető folyamatként kell kezelnie a nyertes Ajánlattevőnek. Elvárás nyertes Ajánlattevő
helyszíni munkavégzése Ajánlatkérő telephelyein.
Az egyes szolgáltatások vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Jótállás: minimum 12 hónap.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét, mivel azt nem tartja műszakilag támogatható
lehetőségnek. A szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel
biztosítását. Már létező és működő informatikai rendszer (alkalmazás) továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan

nem kerülnek kialakításra olyan funkciócsoportok, amelyek modulszerűen leválaszthatóak a már elérhető
funkciókhoz képest és párhuzamosan, akár több nyertes ajánlattevő által megvalósíthatóak. A funkciók
egymásra épülnek, amelyek tervezése és fejlesztése során elengedhetetlen, hogy a projektben támasztott
teljes követelményrendszer ismerete alapján történjen a feladatok elvégzése.
Karakterkorlátozásra tekintettel a II.2.5 pontban szereplő bírálati részszempont (Minőségi kritérium) kifejtése:
2. Az ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági feltételnek történő megfelelés
érdekében bemutatásra kerülő, a szerződés teljesítésében résztvevő projektvezető [M2.1 szakember]
esetében PMP vagy IPMA vagy azzal egyenértékű minősítés megléte.
(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. Projektvezető [M2.1 szakember] esetében PMP vagy IPMA vagy azzal
egyenértékű minősítés megléte a II.2.4 pontban foglaltak szerint 5
2 3. Az M2.2. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns
szakmai gyakorlata 12 hónapon felüli időtartamának összege (max további 60 hónap vehető
figyelembe) 5
3 4. Az M2.3. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns
szakmai gyakorlata 12 hónapon felüli időtartamának összege (max további 60 hónap vehető
figyelembe) 5
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:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 569645
(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: BM/895-22/2019 Rész száma: Elnevezés: KM már bevezetett szakrendszerek
fejlesztésére
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:
2019/05/29 (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: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35395225
Postai cím: Montevideo Utca 2 / B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: sbp@sbpsystems.hu
Telefon: +36 307900194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 200000000
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:

Az eljárás során az alábbi gazdasági szereplők nyújtottak be ajánlatot (Gazdasági szereplő neve /
székhelye / adószáma):
COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / 3530 Miskolc, Kisavas I. sor 4. / 10500109-2-05
GEOVIEW SYSTEMS Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Királylaki
út 63. / 10543359-2-41
INNOCENTER Innovációs Központ Nonprofit Kft. / 3515 Miskolc, Egyetem út 7. / 21490066-2-05
SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság / 1037 Budapest, Montevideo utca 6. III. em. 1. /
14278565-2-41
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:
2019/06/05 (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 Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (10267/2019)
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 Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15602086
Postai cím: Keleti Károly Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálmai Réka
Telefon: +36 303114830
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nebih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Élelmiszerbiztonság
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Muzeális borminták valódiságának tanúsítása
Hivatkozási szám: EKR000306812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71900000-7

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Ajánlatkérő által kijelölt 12.500 palack borból, a borok tárolási helyén a műszaki leírásban részletezettek
szerint mintavétel, a minták laboratóriumba történő szállítása, a minták Wine profiling módszerű analitikai
vizsgálattal teljes ujjlenyomat alapú azonosítása, ill. sokparaméteres analitikai elemzése, a megvizsgált
mintákról riport készítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 393000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Muzeális borminták valódiságának tanúsítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU311 A teljesítés fő helyszíne: 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.,
Tolcsva Pogácsás pince hrsz: 22, 22/Aés 23/6/H,
Hercegkúti pince: 3958 Hercegkút, hrsz: 385
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő által kijelölt 12.500 palack borból, a borok tárolási helyén a műszaki leírásban részletezettek
szerint mintavétel, a minták laboratóriumba történő szállítása, a minták Wine profiling módszerű analitikai
vizsgálattal teljes ujjlenyomat alapú azonosítása, ill. sokparaméteres analitikai elemzése, a megvizsgált
mintákról riport készítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált (M/2.) szakember
Wine Profiling módszerű analitikai vizsgálatban szerzett tapasztalata (tapasztalat mértéke: 0-600
darab) 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:
A Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás esetében gazdasági
és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, mivel a feladat ellátása egységes
teljesítési struktúrát igényel.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A Nemzeti Borkincstár Programban szereplő muzeális borkészlet analitikai vizsgálatainak
elvégzése kapcsán kiírandó közbeszerzési eljárást sürgető körülmények között elsőként kell említeni
a borkészlet pontos tételes felmérése, áttárolása tekintetében jelentkező nehézségeket. Ezen
feladatok precíz elvégzését követően állt csak módunkban a pontos feladat meghatározása. A
tárolandó bortételek tényleges és eszmei értékére is tekintettel, a tárolás helyéül szolgáló pincék
megválasztása kulcsfontosságú feladat volt, hiszen számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy
egy pince alkalmas legyen ilyen jelentőséggel bíró borkészlet hosszú időn át, optimális körülmények
között történő tárolására és a tételek további fejlődésének biztosítására.
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 075 - 178428
(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: Muzeális borminták valódiságának tanúsítása
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:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75960803
Postai cím: Attila Utca 126
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: tender@diagnosticum.hu
Telefon: +36 209675203
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13694383
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 422000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 393000000
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:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) bekezdés szerinti adatok:
Ajánlattevők adatai:
Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1047 Budapest Attila Utca 126
Adószám: 10824487-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései 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:
2019/06/05 (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 Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt (9949/2019)
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 Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566566
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.menesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.menesbirtok.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési keretmegállapodás
Hivatkozási szám: EKR000530842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71220000-6

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési keretmegállapodás a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részére
Részekre történő ajánlattétel kizárása: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel
lehetőségét, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik az egységes
feladatellátáshoz és az irányítási rendszer egységéhez valamennyi szolgáltatási területen.
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: Tervezési keretmegállapodás a Nemzeti Ménesbirtok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71220000-6

További tárgyak:

71245000-7

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5820 Mezőhegyes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretösszeg: nettó 800.000.000. HUF
Történeti kutatási dokumentáció összeállítása, levéltári kutatások, értékleltár készítése, kerttörténeti kutatás,
fa, fém, kő, szilikát, restaurátori szakvélemények készítése, roncsolásos kutatások, falkép, falszövet kutatás
a tervezéssel érintett műemléki épületekre.
Meglévő közműhálózat feltérképezése a fejlesztéssel érintett területekre
Légvezetékek és műtárgyak kiváltása, föld alá tervezése a központi részen
A és B pont között talajradaros vizsgálat szükséges a föld alatti üregek, járatok feltérképezése miatt
A meglévő épületek diagnosztikai vizsgálatának elvégzése
Talajmechanikai fúrások készítése a tervezéssel érintett területeken
Az adott terület drón berepülése és fotogammetrikus pontfelhő készítése
Történeti épületek belső 3d pontfelhő felmérése
Felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, a meglévő kollégium épület felújítása és
bővítése
Felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, műemlék épület rekonstrukció, új
reprezentatív lovas funkció
Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, új kortárs, prémium lovarda, lelátóval, VIP páhollyal
Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, mely tartalma: verseny kézilabda pálya, két kosár pálya,
két squash pálya, falmászási és vívási lehetőség, edzőterem, fitness
Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, két meglévő műemlék épület közé egy kortárs két
szintes üveg konferen-cia és rendezvényterem, 250 fő befogadására, pincében wellness és fitness
lehetőséggel, a szomszédos műemlék épületek csatlakozási megoldásával
Felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, műemlék épület korhű rekonstrukciója, új
múzeum funkcióval.
Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése új istálló épületekre, szükséges kiegészítő funkciókkal

Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, műemléki környezetbe kortárs épület, termálvizes
fürdővel, gyógyászati elemekkel, 4*-os, 90 szobás szálló, étkeztetéssel
Felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, major épületeinek felújítására, bővítésére, új
épületek létesítésé-re
Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, komplett erdei taniskola, központi épülettel, közösségi
térrel, műhely pavilonokkal, állatsimogatóval, kiszolgáló épületekkel, tanösvénnyel
Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, pálya, központi épület, műhely, raktárak, hangár valamint
a szükséges kiszolgáló épületek kialakítására
Koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, komoly versenyek rendezésére alkalmas, 18
szakaszból álló golfpálya rendszer kialakítására, homokcsapdával, vízakadállyal, klubbépülettel, kiszolgáló
létesítményekkel, valamint fenntartható üzemeltetéssel
Felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, az egykori keskeny nyomközű vasút
helyreállítására, hozzá kapcsolódóan megállók létesítése, egykori megállók felújítása, tematikus bővítése
Új szemestermény tárolására alkamas sík tároló, felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv
készítése
Meglévő feldolgozó üzem átalakítása, felújítása, felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése
Új zöldmezős beruházás takarmánykeverő üzem létesítése, felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli
terv készítése
12 db toronysiló+ betárolási rendszer, felmérés, koncepció, engedélyezési és kiviteli terv készítése
Tervezői művezetés
A fenti munka megjelölések kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges tervezési munkák az egyedi
szerződésben kerülnek meghatározásra mind területileg, mind mennyiségileg.
Építés kivitelezéshez szükséges tervek készítése, hozzájárulások beszerzése, a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.
Az egyes tervezési szakaszok vonatkozásában a részletes feladatleírás az adott tervezési szakaszra
vonatkozó egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.
A részletes követelményeket a KD részét képező Microsoft Excel formátumú Tétel 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 Az építészeti-műszaki tervek építészeti minőséggel, szakmai
igényességgel és szakszerűséggel kapcsolatos követelményei 35
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata 10
3 Az állandó munkatársak létszáma 5
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:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy konzultáció során kizárólag az ajánlati árat (súlyszám: 50) és az előteljesítési
időtartamra tett vállalást (súlyszám: 50) értékeli.
Egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján a keretmegállapodásos eljárás 2. része a Kbt. 105.
§ (1) bekezdés c) pontja szerint kerül lefolytatásra írásbeli konzultációval.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 102 - 247563
(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: Tervezési keretmegállapodás a Nemzeti Ménesbirtok
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 - 008675 (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 az ajánlati felhívást a Kbt. 53. § (1) bekezdésére tekintettel visszavonja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása

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

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (9114/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infreastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000646992018
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) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron oh. szakasz a meglévő
84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő ideiglenes visszakötéssel, valamint a 8647. jelű Sopron Ény-i
elkerülő út kivitelezése, és a kiviteli tervek elkészítése tárgyban (PST kód: K085.09.73)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 43999785001 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31600000-2

További tárgyak:

45110000-1
45111000-8
45112700-2
45210000-2
45221100-3
45221110-6
45221111-3
45221240-6
45223700-3
45223710-6
45231220-3
45231300-8
45231400-9
45231600-1
45232450-1
45233000-9
45315300-1
45315500-3
45315600-4
65000000-3
71240000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye – M85
gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron OH közötti szakasz, 8647. jelű Sopron Ény-i
elkerülő út
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron OH közötti szakasz (a meglévő 84. számú főúti
Határátkelőhelyhez történő „ideiglenes” visszakötéssel)
- egybefüggően 3,95 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út (89+000 – ~ 92+950 km sz. között) új
nyomvonalon történő megvalósítása, leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel,
- 92+950 km szelvénytől ~725 m egybefüggő hosszúságban 2x2 sávos ideiglenes visszakötés a 84. számú
főút 127+078 km szelvényébe.
A 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úti szakaszon 3 db műtárgy építése - melyből
- 1 db 780 m hosszú alagút, mint korszerű bányászati módszerrel tervezett földalatti létesítmény (irányonkét
2-2 forgalmi sáv átvezetésével),
- B915 jelű 28,0 m szabadnyílású – a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló – közúti híd,
- B921 jelű 12,06 m szabadnyílású – a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló – közúti híd,
- 1 db különszintű forgalmi csomópont (a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és a 2x1 forgalmi sávos 8647.
j. Sopron Észak-nyugati elkerülő út különszintű csomópontja).
8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út
Új nyomvonalon 2x1 sávos út építése egybefüggően 3,6 km hosszon
- 3 db körforgalmú csomóponttal
- 5 db műtárggyal
- 1 db szintbeni vasúti átjáróval.
Meglévő 84. sz főút 2×2 sávos ~2 km-es szakaszának felújítása:
A 84. sz. főút a 127+078 – 128+320 km szelvényig 2x2 sávos szakasz (Burkolat szélesség 15,50 m két
oldali padka 2,0-2,0 méter széles.)
84. sz főút 128+320 – 128+575 km sz. határátkelőhely területe:
2x2 sáv nem folyamatos vonalvezetéssel, egymástól elkülönült két pálya szakaszon kopóréteg ráépítése.
A forgalmi sávok mellett burkolt felület van, így az aszfaltot, mint burkolt padkát szélesebbre kell építeni,
~1,5–1,5 méterrel, hogy a magasság különbség kifuttatásra kerüljön. Ezen belül kellene burkolatjelekkel a
forgalmi sávokat kijelölni, a víznyelő rácsokat szintre emelni.
A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés finanszírozására a meglévő támogatási szerződés fedezetbővítésére irányuló igényt
fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatás emelésére irányuló igény el
nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely
miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási
igény igényelt összegben történő elfogadását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki
ajánlatkérő.
Az ellenszolgáltatás 2%-nak megfelelő tartalékkeretet tartalmaz a szerződés.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a Kbt.98. § (3) szerinti eljárást
folytasson le. A további beszerzések tárgya e beszerzésekben megépített útszakaszok és kapcsolódó
létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra
vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak.
Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a
jelen eljárások alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelő tételek és az ahhoz kapcs.
egységárak a szerződéses feltételek szerint.
A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt
részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági
ésszerűséggel a KD-ben részletezzetek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata
(hónapban megadva) 20
2 2.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónap) 5

3 2.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónap) 5
4 2.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónap) 5
5 2.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb (többlet) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónap) 5
6 3.A felhívás III.1.3) pontjánakM/2.5. pontjában meghatározott szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember rendelkezik-e a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti vezető tervező szakmai címmel(I/
N) 5
7 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 kieg.2.1-2.4.alszp tekintetében AK a III.1.3.M/2. meghat szakmai tapasztalaton felüli
többlettapasztalatot értékeli, a 36hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás is a maximális pontszámot
kapja.3.részszempont esetében„Igen”vállalás esetén a maximális 10pontot kapja.4.RSZ tekintetében a
Kbt.77.§(1)bek. alapján az értékelés legkedvezőbb szintje 5fő, kedvezőbb megajánlás is max pontszámot
kap.
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 181 - 409277
(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: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése
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: 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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97424824
Postai cím: Rómer Flóris Utca 5
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: gbolcskei@subterra.cz
Telefon: +36 706063059
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23435092
Postai cím: Dunapart hrsz 1605/2.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
E-mail: boros.a@domper.hu
Telefon: +36 309886828
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 33517601
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85882360
Postai cím: Budafoki út 187-189
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: ladislav.conka@doprastav.hu
Telefon: +36 305335801
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43999785001
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:
tervezési feladatok;betanítás;felügyelet;tervezői művezetés;gép-és eszközbérlet;műszaki
irányítási feladatok;állapotfelvétel;üzempróbák;fémmentesítés;hulladék
kezelése,ártalmatlanítása;szakfelügyeletek;üzempróbák;geodéziai munkák;monitoring,Ideiglenes
létesítmények építésével,fenntartásával,bontásával kapcsolatos feladatok;ideiglenes és végleges
forgalomtechnika;őrzés-védelem; folyt:VI.3) pontban
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
V.2.5. folytatása:minőségvizsgálat; régészet és kapcsolódó feladatok; közművezetékek
bontásával,kiépítésével és kiváltásával kapcsolatos feladatok;előkészítő-és földmunkák
részmunkái;útépítés és egyéb pályaszerkezet építéssel kapcsolatos részmunkák; híd-és műtárgy
építés részfeladatai; növénytelepítés; környezetvédelem; vízépítési, víztelenítési részfeldatok;
magasépítmények kivitelezése; épületbontás; vasútépítési feladatok részmunkái; alagútépítés
részfeladatai;előbevágások; szigetelés; víz-,csatorna-,tűzivíz vezetékek és létesítmények építése;
alagút szellőztető rendszer kiépítése; belső elektromos munkák
Nyertes Ajánlattevő: SDD Konzorcium (Dömper Kft., Subterra - Raab Kft. és Pannon-Doprastav Kft.
közös ajánlattevők)
név:DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.;
adószám: 10229105211
név:Subterra - Raab Kft;székhely: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5. ; adószám: 24824040208
név:Pannon-Doprastav Kft.;székhely: H-1117 Budapest, Budafoki út 187-189.; adószám:
24657998243
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: Jogorvoslat: 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:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9794/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669452019/
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/EKR000669452019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szűrő,szivattyú-,gyújtási rendszer alkatrész-2019
Hivatkozási szám: EKR000669452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42514300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére gáz-, levegő-, olajszűrők, szivattyúkhoz és gyújtási rendszerhez
alkatrészek beszerzése 3 éves időtartamban – 2019
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 150000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gáz-, levegő-, olajszűrők - 2019
Rész száma: 1

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

42514310-8

További tárgyak:

42514320-1

Kiegészítő szójegyzék

42913300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. székhelye és az általa
üzemeltetett földalatti gáztárolók területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére gáz-, levegő-, olajszűrők beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
Főfolyamati gázszűrő (porszűrő):
- külső átmérő: 115 mm
- belső átmérő: 90 mm
- hossz: 1800 mm
- Szűrés finomság: 5 mikron
Levegőszűrő:
- F8 592x592x28, B 70-105-102
Olajszűrő:
- Külső átmérő: 170 mm
- Belső átmérő: 70 mm
- Hossz: 890 mm
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
Becsült érték: nettó 30.000.000, HUF
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (min. 12 hónap – max. 60 hónap) 10
2 Megrendeléstől számított szállítási határidő (nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 30000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont, a pont
kitöltése a közzététel érdekében történt.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
1. Minőségi kritérium: objektív, sávos értékelés.
2. Minőségi és Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek a közbeszerzési dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Szivattyúkhoz alkatrészek - 2019
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42124000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. székhelye és az általa
üzemeltetett földalatti gáztárolók területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. szivattyúkhoz alkatrészek beszerzésére a
szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
Szállítandó termékek (vagy azokkal egyenértékű termékek):
Szivattyú alkatrészek:
- DICKOW HZVs 401 centrifugál szivattyúhoz
- DICKOW KMVh 26_210 centrifugál szivattyúhoz
- HAUKE PIM250A dugattyús szivattyúhoz
- 2PAX 64 32/32 dugattyús szivattyúhoz
- GRUNDFOS CR 4-40 AAA BUBE centrifugál szivattyúhoz
- GRUNDFOS CR 4-190 afa auue centrifugál szivattyúhoz
- CHESTERTON Frame S 2x3-6 centrifugál szivattyúhoz
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeknek a beépítését, felhasználását, a meglévő
berendezés gyártója nyilatkozattal elfogadja.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
Becsült érték: nettó 75.000.000, HUF
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (min. 12 hónap – max. 60 hónap) 10
2 Megrendeléstől számított szállítási határidő (nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 75000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont, a pont
kitöltése a közzététel érdekében történt.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
1. Minőségi kritérium: objektív, sávos értékelés.
2. Minőségi és Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek a közbeszerzési dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Gyújtási rendszerhez alkatrészek - 2019
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42124000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. székhelye és az általa
üzemeltetett földalatti gáztárolók területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére gyújtási rendszerhez alkatrészek
beszerzésére a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
Szállítandó termékek (vagy azokkal egyenértékű termékek):
Gyújtási rendszer:
- ALTRONIC CPU-2000 gyújtási alkatrészek
- ALTRONIC CPU-95 gyújtási alkatrészek
Gyújtógyertya:
- CHAMPION RHW-78N (635): 2-02J-175-001
Szekunder kábel:
- 2-02J-151-001, 13"
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeknek a beépítését, felhasználását, a meglévő
berendezés gyártója nyilatkozattal elfogadja.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
Becsült érték: nettó 45.000.000, HUF
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (min. 12 hónap – max. 60 hónap) 10
2 Megrendeléstől számított szállítási határidő (nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 45000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont, a pont
kitöltése a közzététel érdekében történt.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
1. Minőségi kritérium: objektív, sávos értékelés.
2. Minőségi és Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek a közbeszerzési dokumentumban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró
okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. §
szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban:
EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító
szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1)
bekezdése szerinti kizáró okok.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
- a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.
§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján]
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
- van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [2015.
(X. 30.) Kr. 13. § alapján]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi
szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

P1) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek
csatolnia kell nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés
tárgya (az 1. részben: a részvételi felhívás II.2.4) pontja szerinti gáz-, levegő-, olajszűrők, a 2.
részben: a részvételi felhívás II.2.4) pontja szerinti szivattyúkhoz alkatrészek és a 3. részben: a
részvételi felhívás II.2.4) pontja szerinti gyújtási rendszerhez alkatrészek értékesítése) tekintetében
elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1)
bek. c) pont és (3) bek. szerint.]
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot
igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint
támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem
rendelkezik az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés
tárgya szerint
az 1. részben: a részvételi felhívás II.2.4) pontja szerinti gáz-, levegő-, olajszűrők értékesítéséből
származó min. nettó 5.000.000 HUF árbevétellel;
a 2. részben: a részvételi felhívás II.2.4) pontja szerinti szivattyúkhoz alkatrészek értékesítéséből
származó min. nettó 10.000.000 HUF árbevétellel;
a 3. részben: a részvételi felhívás II.2.4) pontja szerinti gyújtási rendszerhez alkatrészek
értékesítéséből származó min. nettó 5.000.000 HUF árbevétellel.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi
szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
M1) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek
csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb az 1. részben: a
részvételi felhívás II.2.4) pontja szerinti gáz-, levegő-, olajszűrők, a 2. részben: a részvételi felhívás
II.2.4) pontja szerinti szivattyúkhoz alkatrészek és a 3. részben: a részvételi felhívás II.2.4) pontja
szerinti gyújtási rendszerhez alkatrészek szállítására vonatkozó referenciáinak ismertetését.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés
és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, értéke,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (1) bek. a) pont, 21.§ (1a) bek. b) pont és 22.§ (1) -(2) bek. szerint.]
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot
igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint
támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem
rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben karbantartási, javítási és revízió
munkálatokhoz kapcsolódóan
az 1. részben: a részvételi felhívás II.2.4) pontja szerinti gáz-, levegő-, olajszűrők szállítására
vonatkozó összesen min. nettó 5.000.000, Ft értékű referenciával;
a 2. részben: a részvételi felhívás II.2.4) pontja szerinti szivattyúkhoz alkatrészek szállítására
vonatkozó összesen min. nettó 10.000.000, Ft értékű referenciával;
a 3. részben: a részvételi felhívás II.2.4) pontja szerinti gyújtási rendszerhez alkatrészek szállítására
vonatkozó összesen min. nettó 5.000.000, Ft értékű referenciával.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (1) bek. a) pont, 21.§ (1a) bek. b) pont és 22.§ (1)-(2) bek.]
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Meghiúsulás: ha olyan okból, amelyért a Szállító felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással
érintett termékek nettó szerződéses árának 25%-a.
Késedelmi: ha olyan okból, amelyért felelős, a Szállító a termék szállításával késedelembe esik. Mértéke: a
késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 1%-a/naptári nap, max. 20%.
Jótállás: A termékek átadás-átvételétől számított ajánlat szerinti időtartam (min. 12 hónap).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással
egyenlíti ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a
Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet)
létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. I. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot minden
részben a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget biztosít.
3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi
jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy
példányát, amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az
eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi
jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi
követelményeket.
4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§
(4) és 66. § (4) - (6) szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.
5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és
a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu
elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.
6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új
hiánypótlás.
7) Részvételi jelentkezés benyújtásának határideje: 2019.07.05. 10:00 óra.
Részvételi jelentkezés(ek) felbontásának időpontja: 2019.07.05. 12:00 óra.
Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3 pontban megadott címen, kizárólag
elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén.
Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §.
8) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának
másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a
jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget
nem alkalmazza.
10) A keretmegállapodás 307/2015. (X.27.) Kr. 18. § (1) bek. szerinti megkötését követően a
keretmegállapodás alapján beszerzések megvalósítására minden részben a Kbt. 105. § (2) bek. b)
pontja szerint kerül sor. A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja: 2019.09.01.
11) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai
szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A.§-C.§-ai és 424/2017. (XII. 19.)
Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099
13) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban
található. Ha felhívás és dokumentum között eltérés van, felhívás az irányadó.
14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.
15) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos
közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján. A részvételi
jelentkezések felbontásának ideje: 2019/07/05 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (10307/2019)
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 főigazgató
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: DBC - Orvostechnikai eszközök
Hivatkozási szám: EKR001064122018
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 és
konyhatechnológiai eszközök beszerzésére a Dél-Budai Centrumkórház intézményei számára
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (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 - 24354 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 250 - 576950
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:
2019/08/12
Helyesen:
2019/09/02
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: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/02 (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: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/02 (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

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10365/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Quad Guard energiaelnyelőkhöz alkatrész biztosítás
Hivatkozási szám: EKR000265852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34928120-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Quad Guard energiaelnyelő berendezésekhez alkatrészek szállítása a dokumentációban meghatározottak
szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 130.000.000,- Ft keretösszeg
erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (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 - 7678 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 089 - 212711
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/06 (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: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

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

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (10191/2019)
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: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20033877
Postai cím: Markusovszky Lajos Utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kozák Csilla
Telefon: +36 14532889
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 94327873
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.markusovszky.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fertőtlenítőszerek beszerzése 2019
Hivatkozási szám: EKR000348122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33631600-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés keretében fertőtlenítőszerek beszerzése az alábbi részajánlatok szerint:
I. rész: Tisztító hatású tárgy és felületfertőtlenítő I.
II. rész: Tisztító hatású tárgy és felületfertőtlenítő II.
III rész: Tisztító hatású tárgy és felületfertőtlenítő erős zsíroldó hatással
IV rész: Speciális fertőtlenítőszer
V rész: Na-hipoklorit
VI rész: Gépi endoszkóp fertőtlenítőszer, fertőtlenítőszer aktivátor és tisztítószer
VII rész: Gépi endoszkóp fertőtlenítőszer és tisztítószer 1.
VIII rész: Gépi endoszkóp fertőtlenítőszer és tisztítószer 2.
IX. Gépi eszköz tisztítószer és öblítőszer
X. Manuális műszer-eszközfertőtlenítő tisztítószer (nem folyékony)
XI. Folyékony manuális műszer-eszközfertőtlenítő tisztítószer
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (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 - 7510 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 086 - 205411
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/08/05
Helyesen:
2019/08/23
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/24 (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

Solva Property Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. (10491/2019)
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: Solva Property Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19250250
Postai cím: Bajcsy –Zsilinszky Út 9.
Város: Esztergom,
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó László
Telefon: +36 17927404
E-mail: szabo.laszlo@cordict.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mária Valéria Hotel tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000490362019
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) Rövid meghatározás:
Mária Valéria Hotel tervezése és kivitelezése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (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 - 7043 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 081 - 192914
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/17 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/08/05
Helyesen:
2019/08/12
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: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

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

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (10271/2019)
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: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biró Mónika
Telefon: +36 82501300
E-mail: biro.monika@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kmmk.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboratóriumi vizsgálatokhoz reagensek, automaták
Hivatkozási szám: EKR000344722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidős adásvételi szerződéssel vegyes bérleti szerződés alapján laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges
reagensek, fogyóanyagok és automaták biztosítása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (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 - 7015 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 084 - 198943
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
2. SL vérgáz analizátor tekintetében az 1 pontos kalibráció időtartama (perc)
Helyesen:
2. SL vérgáz analizátor tekintetében az 1 pontos kalibráció időtartama (másodperc)
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: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
5. SBC vérgáz analizátor tekintetében az 1 pontos kalibráció időtartama (perc)
Helyesen:
5. SBC vérgáz analizátor tekintetében az 1 pontos kalibráció időtartama (másodperc)
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: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
9. ITAO vérgáz analizátor tekintetében mérési idő (perc)
Helyesen:
9. ITAO vérgáz analizátor tekintetében mérési idő (másodperc)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
13. IKO vérgáz analizátor tekintetében mérési idő (perc)
Helyesen:
13. IKO vérgáz analizátor tekintetében mérési idő (másodperc)
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

II . 2 . 4
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
12. rész: Hemostasis laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges
laboratóriumi műszerek biztosítása
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Központi Laboratórium, 1 db, PT: éves mérésszám: 31800, 250
napon, napi 2 szint (low, high), APTI: éves mérésszám: 9300, Fibrinogén: éves mérésszám: 9000
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Sürgősségi Laboratórium, 1 db, PT: éves mérésszám: 14800,
365 napon, napi 2 szint (low, high), APTI: éves mérésszám: 8300, Fibrinogén: éves mérésszám:
6000
Hemostasis, SM KMOK, Marcali telephely, Sürgősségi Laboratórium1 db + 1 db háttérkészülék, PT:
éves mérésszám: 10300, 365 napon, napi 2 szint (low, high)
Hemostasis laboratóriumi reagensek a fent meghatározott mérésszámok szerint
A zavartalan üzemeltetéshez szükséges fogyóanyagok karbantartási anyagok, fogyó-kopó
alkatrészek, QC anyagok, stb.
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Központi Laboratórium: Vizsg. Számok: PT: 31 800 APTI: 9 300
Fibrinogén: 9 000, 250 napon, napi 1 szint, napi váltás, low, norm, high
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Sürgősségi Laboratórium: Vizsg. Számok: PT: 14 800 APTI: 8
300 Fibrinogén: 6 000, 365 napon, napi 1 szint, napi váltás, low, norm, high
Hemostasis, SM KMOK, Marcali telephely, Sürgősségi Laboratórium: Vizsg. Számok: PT: 10 300,
365 napon, napi 3 szint, low, norm, high
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
Betanítás a megajánlott készülék használatára: Maximum 5 fő, maximum 3 munkanap
Helyesen:
12. rész: Hemostasis laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges
laboratóriumi műszerek biztosítása
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Központi Laboratórium, 1 db, PT: éves mérésszám: 31800, 250
napon, napi 2 szint (low, high), APTI: éves mérésszám: 9300, Fibrinogén: éves mérésszám: 9000
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Sürgősségi Laboratórium, 1 db, PT: éves mérésszám: 14800,
365 napon, napi 2 szint (low, high), APTI: éves mérésszám: 8300, Fibrinogén: éves mérésszám:
6000
Hemostasis, SM KMOK, Marcali telephely, Sürgősségi Laboratórium1 db + 1 db háttérkészülék, PT:
éves mérésszám: 10300, 365 napon, napi 2 szint (low, high)
Hemostasis laboratóriumi reagensek a fent meghatározott mérésszámok szerint
A zavartalan üzemeltetéshez szükséges fogyóanyagok karbantartási anyagok, fogyó-kopó
alkatrészek, QC anyagok, stb.
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Központi Laboratórium: Vizsg. Számok: PT: 31 800 APTI: 9 300
Fibrinogén: 9 000, 250 napon, napi 2 szint, low, high
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Sürgősségi Laboratórium: Vizsg. Számok: PT: 14 800 APTI: 8
300 Fibrinogén: 6 000, 365 napon, napi 2 szint, low, high
Hemostasis, SM KMOK, Marcali telephely, Sürgősségi Laboratórium: Vizsg. Számok: PT: 10 300,
365 napon, napi 2 szint, low, high
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
Betanítás a megajánlott készülék használatára: Maximum 5 fő, maximum 3 munkanap
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumokat. A közbeszerzési dokumentumok
módosítása az eredeti dokumentumokkal megegyező, a felhívásban megjelölt helyen közvetlenül,
elektronikusan elérhető.
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

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (9759/2019)
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: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében csőposta rendszer szállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42417100-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében csőposta rendszer szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42417100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi szerződés keretében csőposta rendszer szállítása
3. rész: BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ - KECSKEMÉT
A rendszer fő feladata az emberi vér-, vizelet- és egyéb minták, gyógyszerküldemények szállítása.
A minták szállítása mellett a rendszernek alkalmasnak kell lennie a gyógyszertár és az osztályok
közötti forgalom lebonyolítására is.
A teljes csőposta rendszer egy ütemben kerül kialakításra, figyelembe véve a már elkészült rendszer
elemeket. A teljes rendszer magában foglalja 6 db vonal és 51 db állomás, így
• az összes osztályon,
• a gyógyszertárban,
• patológián 1-1db állomás, valamint
• a laborban 1 db automata ürítésű állomás és
• 1db univerzális-kompakt és / vagy biztonsági állomás

kiépítését. Az osztályok és az állomások elhelyezkedését a műszaki leíráshoz kapcsolódó csőposta
vázlatrajzok tartalmazzák, az osztályok fölsorolásával. Minden a vázlatrajzon megjelölt állomásra ki
kell építeni a csőposta rendszert. A csőpostarendszer szállítójának feladata a rendszer
megtervezése a legoptimálisabb módon a műszaki leírásban megfogalmazott igényeknek
megfelelőn, majd az elfogadott tervdokumentáció alapján a rendszer kiépítése, üzembe helyezése.
AKbt.54.§értelmében,az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött. Az
ajánlattevők - az ajánlattal érintett részek számától függetlenül 500.000,- Ft összegben ajánlati
biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a
10032000-01490576-30005156számú bankszámlára történő befizetéssel, továbbá a Kbt. 54.§(2)
bekezdése szerinti módokon. Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek. Befizetés (teljesítés)
igazolásának módja: A pénzügyi intézménytől származó igazolást, vagy a postai készpénz átutalási
megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az átutalásról,
vagy a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási
kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a
biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek
kell lennie! Átutalás esetén az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés minősül az ajánlati
biztosíték megfizetése időpontjának.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi
laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása”
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 019 - 039116
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: adásvételi szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/15 (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: KLIMEX Medical Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerbera u. 11.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2112
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: 134300000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: Microtech Systems Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Petzvál J. u. 36.
KKV besorolás:Mikrovállalkozás
Adószám:13362674-2-43
2.
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: KLIMEX Medical Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2112 Veresegyház, Gerbera u. 11.
KKV besorolás: Kisvállalkozás
Adószám:13423339-2-13
3.
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: SCH-ps Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1028 Budapest, Széchenyi u. 37.
KKV besorolás: Kisvállalkozás
Adószám:12228526-2-41
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.05.22.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2019/06/05 (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):

42417100-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében csőposta rendszer szállítása
3. rész: BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ - KECSKEMÉT
A rendszer fő feladata az emberi vér-, vizelet- és egyéb minták, gyógyszerküldemények szállítása.
A minták szállítása mellett a rendszernek alkalmasnak kell lennie a gyógyszertár és az osztályok
közötti forgalom lebonyolítására is.
A teljes csőposta rendszer egy ütemben kerül kialakításra, figyelembe véve a már elkészült rendszer
elemeket. A teljes rendszer magában foglalja 6 db vonal és 51 db állomás, így
• az összes osztályon,
• a gyógyszertárban,
• patológián 1-1db állomás, valamint
• a laborban 1 db automata ürítésű állomás és
• 1db univerzális-kompakt és / vagy biztonsági állomás
kiépítését. Az osztályok és az állomások elhelyezkedését a műszaki leíráshoz kapcsolódó csőposta
vázlatrajzok tartalmazzák, az osztályok fölsorolásával. Minden a vázlatrajzon megjelölt állomásra ki
kell építeni a csőposta rendszert. A csőpostarendszer szállítójának feladata a rendszer
megtervezése a legoptimálisabb módon a műszaki leírásban megfogalmazott igényeknek
megfelelőn, majd az elfogadott tervdokumentáció alapján a rendszer kiépítése, üzembe helyezése.
AKbt.54.§értelmében,az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött. Az
ajánlattevők - az ajánlattal érintett részek számától függetlenül 500.000,- Ft összegben ajánlati
biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a
10032000-01490576-30005156számú bankszámlára történő befizetéssel, továbbá a Kbt. 54.§(2)
bekezdése szerinti módokon. Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek. Befizetés (teljesítés)
igazolásának módja: A pénzügyi intézménytől származó igazolást, vagy a postai készpénz átutalási
megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az átutalásról,
vagy a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási
kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a
biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek
kell lennie! Átutalás esetén az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés minősül az ajánlati
biztosíték megfizetése időpontjának.
(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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 134300000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KLIMEX Medical Kft. 13423339-2-13
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerbera u. 11.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2112
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): 3.1. A jelen 1. számú Módosítás keretében a Felek a Szerződés 3.2. pontját az alábbiak
szerint módosítják:
A Szerződés eredeti 3.2. pontja:
„A Szerződés mindkét Fél aláírásának napján további jogcselekmény nélkül lép hatályba és 12
hónap határozott időtartamra jön létre.”
A jelen 1. számú Módosítást követően a Szerződés módosított 3.2. pontja:
„A Szerződés mindkét Fél aláírásának napján további jogcselekmény nélkül lép hatályba és 12
hónap határozott időtartamra jön létre, a Szerződés módosított 4.1. pontjában rögzítettek szerint.”
3.2. A jelen 1. számú Módosítás keretében a Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Szerződés eredeti 4.1. pontja:
„Eladó a szerződés 1. sz. mellékletében (Eladó szakmai ajánlata) meghatározott rendszert a Vevő
által megjelölt egészségügyi intézménybe köteles kiépíteni, üzembe helyezni. A teljesítési határidő
a jelen szerződés hatályba lépéstől számított 12 hónap (a projekt fizikai zárásának időpontja
várhatóan 2019.06.30). Vevő előteljesítést elfogad, oly módon, hogy Eladó a szállítás, a rendszer
kiépítése, és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezése, próbaüzem
tekintetében ezek időpontjáról előzetesen egyeztetni köteles Vevő 11.1. pontban meghatározott
kapcsolattartójával és a teljesítés helyeként megjelölt egészségügyi intézménnyel.”
A jelen 1. számú Módosítást követően a Szerződés módosított 4.1. pontja:
„Eladó a Szerződés 1. sz. mellékletében (Eladó szakmai ajánlata) meghatározott rendszert a Vevő
által megjelölt egészségügyi intézményben köteles kiépíteni, üzembe helyezni. A teljesítési határidő
a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap, a teljesítési határidő - akadályközlésre
tekintettel bekövetkezett - 83 naptári napos nyugvásának idejére is figyelemmel (legkésőbb a projekt
fizikai zárásának várható időpontja: 2019. június 30.).
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a teljesítési határidő - Vevő 2018. szeptember 13. napján kelt
és ugyanezen napon az Eladó részére írásban megküldött akadályközlése következtében - 2018.
szeptember 14. napjától a Szerződés 3.2. pontban rögzített hatályának lejártáig még hátralévő
időtartam ideje alatt (azaz 2018. december 5. napjáig), mindösszesen 83 naptári napig nyugodott.
A teljesítési határidő az akadály megszűnésekor - a csőposta központ kialakítására irányuló
vállalkozási szerződés kivitelezési munkáinak 2019. március 29. napján igazolt teljesítését, azaz
a központnak helyet adó konkrét épület rendelkezésre állását követően - 2019. április 1. napján
folytatódott.
Vevő előteljesítést elfogad, oly módon, hogy Eladó a szállítás, a rendszer kiépítése, és
rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezése, próbaüzem
tekintetében ezek időpontjáról előzetesen egyeztetni köteles Vevő 11.1. pontban meghatározott
kapcsolattartójával és a teljesítés helyeként megjelölt egészségügyi intézménnyel.”
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.05.22.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Felek megállapítják, hogy az alább részletezett körülményekre
tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt
rendelkezések alapján. A Kbt. hivatkozott szakasza tartalmazza azon körülmények leírását, amelyek
esetében a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés jogszerűen módosítható új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül.
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: 134300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 134300000 Pénznem: HUF

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

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (10179/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK17304
Postai cím: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
Telefon: +36 122 52590
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.esztergomi-ersekseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése új szárnnyal
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése új szárnnyal
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45214220-8

45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 3. HRSZ. 7591
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Beruházási program:
A beruházással érintett telken jelenleg három épület áll: a főé pület, a tornaterem és a köztük lévő összekötő
szárny. A főépület
1897-ben épült, pince + fsz. + 2 emelet + magastetős kialakítású, teljes mértékben alápincézett, üres
padlástérrel rendelkező,
kerületi helyi védettség alatt álló épület. A tornaterem és az összekötő szárny feltételezhetően egyszerre
épült, 1930 körül.
Mindkettő földszintes, kisméretű tégla falazatú, kívülről látszó felülettel.

Megbízó célja a meglévő iskolaépületek korszerűsítése és bővítése a kor szerű pedagógiai igényeknek
megfelelően. Jelen
beruházás keretében a meglévő főépület korszerűsítése (gépészetileg, elektromosan, szükséges belső
átalakítások,
felületképzés, padlás hőszigetelés), a meglévő tornaterem korszerűsítése (gépészetileg, elektromosan) és
bővítése új földszintes
tornaszertárolóval, és a bontandó összekötő szárny helyén új pince+fsz+emelet kialakítású, lapostetős
épületszárny építése
valósul meg, az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb bontási-építési munkákkal, tereprendezéssel.
Az épületnek vannak meglévő közmű csatlakozásai, amelyek jelenleg ellátják az iskola épületet. Az
épületben egy korábbi
átalakítás során a gázbekötést megszűntették. Az épület felújítása és
bővítése során a meglévő víz és szennyvíz bekötések megmaradnak, és egy új víz-, valamint egy új
gázbekötés kerül
kialakításra.
A beruházás műszaki tartalma és adatai:
- meglévő, kerületi helyi védettség alatt á lló épület korszerűsítése: bruttó 3100 m2
- meglévő, nem védett épület korszerűsítése: bruttó 300 m2
- meglévő, nem védett épület bontása: bruttó 200 m2
- új épületszárny kialakítása: bruttó 600 m2
- meglévő pincefalak szivárgórendszerrel is e llátott utólagos talajnedvesség elleni lemezes szigetelése: 246
m2
- cserélt talajon fekvő padlószerkezetek talajnedvesség elleni lemezes szigetelése: 626 m2
- talajnedvesség elleni injektált szigetelés: 170 keresztmetszeti m2
- talajnedvesség elleni injektált tömbszigetelés: 91 felületi m2
- padlásfödém hőszigetelés kialakítása meglévő épületben: 880 m2
- vakolatjavítás, 50-75% vakolatpótlás meglévő, kerületi helyi véde ttség alatt álló homlokzaton:
353 m2
- új tégl a homlokzatburkolat kialakítása: 326 m2
- meglévő nyílászáró esztétikai felújítása: 174 db
- új nyílászáró beépítése: 77 db
- beltéri padló- és falburkolat-cs ere meglévő épületben: 3200 m2
- kültéri burkolatok kialakítása: 59 m2
- új fali gázkazán telepítése füstgáz-elv ezető rendszerrel kompletten: 3 db
Konkrét típus meghatározása esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben odaértendő.
(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: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 085 - 191104
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
felújítása és bővítése új szárnnyal
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Cserkúti Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Mester u. 38. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
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: 777 962 841 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Indokolás folytatása:
• XI. Bitumenes szigetelés eltávolítása homokszórással
A pinceszinten és a nyugati „hátsó félköríves” lépcsőházban a vakolat leverése után a
téglafelületeken kent bitumenes vízszigetelést találtunk, mely a tervezett felújító-szárító vakolat
elkészítését meggátolja, ezért eltávolítása a tervezett további munkák megvalósításának előfeltétele.
• XII. Belső festés kaparása, mélyalapozása
A bontások és feltárások elvégzése után megállapítottuk, hogy a belső diszperziós festéssel festett
felületek alatt több réteg enyves festés található, ami nem alkalmas a tervezett diszperziós festés
elkészítésére, ezért a teljes festendő felületet le kell kaparni és mélyalapozás után új gletteléssel kell
ellátni.
• XV. Informatika
A számítógépes technológia rohamos fejlődése okán a kiviteli tervekben szereplő műszaki tartalom
helyébe új, magasabb műszaki színvonalú rendszer kivitelezését szükséges.
• XVI. Erősáramú munkák
A tűzjelző rendszer módosulása az erősáramú kivitelezésben is számos változást generált.
Megváltozott a kijáratjelzők és lámpatestek száma és kialakítása, valamint a szellőző rendszer
kialakítása is megváltozott. Pontosításra kerül a beépítésre váró konyhatechnológiai egységek
elektromos igénye, ami a betáp és elosztórendszerben változást okozott. A légópince építészeti
átalakítása pedig erősáramú rendszer kiépítést is szükségessé tette.
• XX. Utcai párkány javítás
A tetőfedési munkák során -bontást követően- azt tapasztaltuk, hogy az utcai homlokzaton
lévő párkány bádogos és fa szerkezete elkorhadt, tönkrement. A fa és bádogos szerkezetek
megerősítése, cseréje elkerülhetetlen.
Elmaradó tételek a műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák és további megrendelt munkák
okán nem kerülnek megvalósításra.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módosítás összege nettó 20 592 280 Ft+ÁFA
XVIII. Fafödém pótmunkák
Az épületben végzett bontások és feltárások után a statikus tervező és a faanyagvédelmi szakértő
átvizsgálta a padlásfödémet és felújításokat, megerősítéseket írt elő. Az új tervek szerint acél és
fagerendás felfüggesztéseket, megerősítéseket kell készíteni több födémmezőben.
A födém állapota csak a feltárások után volt látható, így azt ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
nem láthatta előre. A pótmunka ugyanazon az épületen valósul meg, födémet érintő munkákat az
eredeti költségvetés is tartalmazott. A szerződésmódosítással érintett érték nem éri el az eredeti
szerződéses érték 50%-át.
Indoklás:
A pótmunkákat felsoroló akadályközlő levél két hónapos állásidőt javasol figyelembe venni a
pótmunkák miatt. Ez, a kivitelezési feladatok egymásra épülését és a szükséges technológiai
időket figyelembe véve csak részben indokolt, mindösszesen 45 nap határidő hosszabbítást tartott
elfogadhatónak a műszaki ellenőr.
A szerződés módosítás időpontja: 2019.05.10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
meghatározott időn belül.
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:
2019/06/05 (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):

45210000-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45214200-2

További tárgyak:

45214220-8

Kiegészítő szójegyzék

45262690-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 3. HRSZ. 7591
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beruházási program:
A beruházással érintett telken jelenleg három épület áll: a főé pület, a tornaterem és a köztük lévő összekötő
szárny. A főépület
1897-ben épült, pince + fsz. + 2 emelet + magastetős kialakítású, teljes mértékben alápincézett, üres
padlástérrel rendelkező,
kerületi helyi védettség alatt álló épület. A tornaterem és az összekötő szárny feltételezhetően egyszerre
épült, 1930 körül.
Mindkettő földszintes, kisméretű tégla falazatú, kívülről látszó felülettel.
Megbízó célja a meglévő iskolaépületek korszerűsítése és bővítése a kor szerű pedagógiai igényeknek
megfelelően. Jelen
beruházás keretében a meglévő főépület korszerűsítése (gépészetileg, elektromosan, szükséges belső
átalakítások,
felületképzés, padlás hőszigetelés), a meglévő tornaterem korszerűsítése (gépészetileg, elektromosan) és
bővítése új földszintes

tornaszertárolóval, és a bontandó összekötő szárny helyén új pince+fsz+emelet kialakítású, lapostetős
épületszárny építése
valósul meg, az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb bontási-építési munkákkal, tereprendezéssel.
Az épületnek vannak meglévő közmű csatlakozásai, amelyek jelenleg ellátják az iskola épületet. Az
épületben egy korábbi
átalakítás során a gázbekötést megszűntették. Az épület felújítása és
bővítése során a meglévő víz és szennyvíz bekötések megmaradnak, és egy új víz-, valamint egy új
gázbekötés kerül
kialakításra.
A beruházás műszaki tartalma és adatai:
- meglévő, kerületi helyi védettség alatt á lló épület korszerűsítése: bruttó 3100 m2
- meglévő, nem védett épület korszerűsítése: bruttó 300 m2
- meglévő, nem védett épület bontása: bruttó 200 m2
- új épületszárny kialakítása: bruttó 600 m2
- meglévő pincefalak szivárgórendszerrel is e llátott utólagos talajnedvesség elleni lemezes szigetelése: 246
m2
- cserélt talajon fekvő padlószerkezetek talajnedvesség elleni lemezes szigetelése: 626 m2
- talajnedvesség elleni injektált szigetelés: 170 keresztmetszeti m2
- talajnedvesség elleni injektált tömbszigetelés: 91 felületi m2
- padlásfödém hőszigetelés kialakítása meglévő épületben: 880 m2
- vakolatjavítás, 50-75% vakolatpótlás meglévő, kerületi helyi véde ttség alatt álló homlokzaton:
353 m2
- új tégl a homlokzatburkolat kialakítása: 326 m2
- meglévő nyílászáró esztétikai felújítása: 174 db
- új nyílászáró beépítése: 77 db
- beltéri padló- és falburkolat-cs ere meglévő épületben: 3200 m2
- kültéri burkolatok kialakítása: 59 m2
- új fali gázkazán telepítése füstgáz-elv ezető rendszerrel kompletten: 3 db
Konkrét típus meghatározása esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben odaértendő.
(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: 460
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: 912 850 921
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Cserkúti Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 38. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
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. sz. módosítás: 17689/2018
Eredeti:

1.4. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként az árajánlatában, valamint a
tételes kiegészítő árajánlatában összességében meghatározott 836 991 281 Ft + ÁFA azaz
nyolcszázharminchatmillió-kilencszázkilencvenegyezer-kettőszáznyolcanegy forint + ÁFA vállalkozói
díjra jogosult.
Módosított:
1.4. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként az árajánlatában, valamint a
tételes kiegészítő árajánlatában összességében meghatározott 875 805 071 Ft + ÁFA azaz
nyolcszázhetvenötmillió-nyolcszázötezer-hetvenegy forint + ÁFA vállalkozói díjra jogosult.
Eredeti:
1.3.Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységet teljeskörűen és
hiánytalanul köteles elvégezni és jelen szerződésben részletezett műszaki átadás-átvételi eljárás
keretében az elvégzett kivitelezési munkát, a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű
átadásával átadni a szerződés hatályba lépésétől számított 415 napon belül, azaz 2019. május 15ig.
Módosított:
1.3.Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységet teljeskörűen és
hiánytalanul köteles elvégezni és jelen szerződésben részletezett műszaki átadás-átvételi eljárás
keretében az elvégzett kivitelezési munkát, a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű
átadásával átadni a szerződés hatályba lépésétől számított 460 napon belül.
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: Indoklás:
A Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti módosítás összege:
további munkák: nettó 24 099 031 Ft + ÁFA
elmaradó tételek: 5 877 521 Ft + ÁFA
azaz: 18 221 510 Ft + ÁFA
A szerződésmódosítás értéke az 1. szerződésmódosítással együtt nem éri el az eredeti szerződéses
érték 15%-át, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez, mivel az alábbi munkákat foglalja magában:
• IX. Meglévő, megmaradó aljzatok felületi megerősítése
A bontások és feltárások levégzése után szembesültünk azzal, hogy a termekben meglévő és
megmaradónak tervezett betonaljzatok fűrészporos esztrich-chel készültek. Ezen aljzatok felületi
szilárdsága nem megfelelő, kéregerősítés nélkül a tervezett további felületi kiegyenlítő rétegek
fogadására nem alkalmasak, ezért speciális műgyanta felületi kéregerősítő réteggel kell a tervezett
továbbépítést biztosítani.
Folytatás a VI.3) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 862 944 601 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 912 850 921 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nemzeti Kommunikációs Hivatal (8943/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Aszódi Viktória
Telefon: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása”
Rész száma: 44
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79822500-7

További tárgyak:

79311200-9
79416000-3
79821000-5

92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszínen,
amely lehet külföldi helyszín is.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok
ellátása" a műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
970.000.000,- Ft, azaz kilencszázhetvenmillió forint keretösszeg kimerüléséig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/10/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/17 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása: A
keretszerződés az aláírása napján lép hatályba és a meghatározott keretösszeg kimerüléséig terjedő
határozott időtartamra jön létre.
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 020 - 042128
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 44 Elnevezés: „A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó kommunikációs
feladatok ellátása"
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/10/17 (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: Network 360 Reklámügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lisznyai u. 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1016
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: Affiliate Network Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lisznyai u. 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1016
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: 970000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019. április 18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-ban 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 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:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

79342200-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

79822500-7

További tárgyak:

79311200-9

Kiegészítő szójegyzék

79416000-3
79821000-5
92112000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszínen,
amely lehet külföldi helyszín is.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok
ellátása" a műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
970.000.000,- Ft, azaz kilencszázhetvenmillió forint keretösszeg kimerüléséig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/10/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/17 (éééé/hh/nn)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása: A
keretszerződés az aláírása napján lép hatályba és a meghatározott keretösszeg kimerüléséig terjedő
határozott időtartamra jön létre.
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: 970000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Network 360 Reklámügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lisznyai utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1016
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: Affiliate Network Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lisznyai utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1016
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): Felek a vállalkozási keretszerződést közös megegyezéssel kívánják módosítani a Kbt. 141.
§ (2) bekezdésére tekintettel, amelynek következtében az alapszerződésben, valamint az 1. számú
szerződésmódosításban meghatározott médiaköltés tárgykörén kívül eső feladatok százalékos
aránya, illetve összeg változik.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Felek a vállalkozási keretszerződés közös megegyezéssel történő
módosításáról határoztak a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott, de minimális jogcímre
tekintettel.
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: 970000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 970000000 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

Budaörs Város Önkormányzata (8942/2019)
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: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15796772
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.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/EKR000325802019/
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/EKR000325802019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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: Iskolai és óvodai étkeztetés
Hivatkozási szám: EKR000325802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55524000-9
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gyermekek és intézményi dolgozók étkeztetése vállalkozási szerződés keretében az alábbi budaörsi
intézményekben.
Herman Ottó Általános Iskola (Ifjúság u. 6.)
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola (Hársfa u. 29.)
Budaörsi Kincskereső Óvoda (Szabadság út 64.)
Budaörsi Mákszem Óvoda (Patkó u. 2.)
Budaörsi Csillagfürt Óvoda (Ifjúság u. 8.)

Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi u. 2.)
Holdfény Utcai Óvoda (Holdfény u. 31.)
Farkasréti Pagony Óvoda (Farkasréti út 52.)
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda (Lévai u. 36.)
Budaörsi Vackor Óvoda (Szabadság út 136.)
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Szabadság út 162.)
Étkezésfajták gyermekek részére:
Óvodákban, általános iskolákban: tízórai, ebéd, uzsonna
Illyés Gyula Gimnázium felső tagozat: tízórai, ebéd, uzsonna
Illyés Gyula Gimnázium gimnáziumi tagozat: ebéd
Dolgozóknak valamennyi intézményben: ebéd
Kalkulált étkezési napok száma:
Általános iskolákban és gimnáziumban 181
Óvodákban 250
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: Iskolai és óvodai étkeztetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budaörs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyermekek és intézményi dolgozók étkeztetése az alábbi budaörsi intézményekben, beleértve a diétás
étkeztetést is.
Herman Ottó Általános Iskola
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Budaörsi Mákszem Óvoda
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Kamaraerdei Óvoda
Holdfény Utcai Óvoda

Farkasréti Pagony Óvoda
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Budaörsi Vackor Óvoda
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium
Étkezésfajták gyermekek részére:
Óvodákban, általános iskolákban: tízórai, ebéd, uzsonna
Illyés Gyula Gimnázium felső tagozat: tízórai, ebéd, uzsonna
Illyés Gyula Gimnázium gimnáziumi tagozat: ebéd
Dolgozóknak valamennyi intézményben: ebéd
Kalkulált étkezési napok száma:
Általános iskolákban és gimnáziumban 181
Óvodákban 250
Iskolai étkezés összesen
Tízórai, uzsonna 1.590 adag/étkezési nap
Ebéd 2.365 adag/étkezési nap
Óvodai étkezés összesen
Tízórai, ebéd, uzsonna 985 adag/étkezési nap
Irányadó adagszámok a beszerzés megkezdésekor:
Herman Ottó Általános Iskola
Alsó tagozat
Tízórai 393
Ebéd 393
Uzsonna 393
Felső tagozat
Tízórai 365
Ebéd 365
Uzsonna 365
Dolgozói ebéd 80
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola
Alsó tagozat
Tízórai 383
Ebéd 383
Uzsonna 383
Felső tagozat
Tízórai 439
Ebéd 439
Uzsonna 439
Dolgozói ebéd 70
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Gyermek
Tízórai 130
Ebéd 130
Uzsonna 130
Felnőtt
Tízórai 10
Ebéd 10
Uzsonna 10
Budaörsi Mákszem Óvoda
Tízórai 120
Ebéd 120
Uzsonna 120
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Gyermek
Tízórai 150
Ebéd 150
Uzsonna 150
Dolgozó
Tízórai 2
Ebéd 2
Uzsonna 2

Kamaraerdei Óvoda
Gyermek
Tízórai 80
Ebéd 80
Uzsonna 80
Dolgozó
Tízórai 15
Ebéd 15
Uzsonna 15
Holdfény Utcai Óvoda
Gyermek
Tízórai 100
Ebéd 100
Uzsonna 100
Dolgozó
Tízórai 8
Ebéd 8
Uzsonna 8
Farkasréti Pagony Óvoda
Tízórai 125
Ebéd 125
Uzsonna 125
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Gyermek
Tízórai 100
Ebéd 100
Uzsonna 100
Dolgozó
Tízórai 18
Ebéd 18
Uzsonna 18
Budaörsi Vackor Óvoda
Gyermek
Tízórai 120
Ebéd 120
Uzsonna 120
Dolgozó
Tízórai 7
Ebéd 7
Uzsonna 7
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium
Felső tagozat
Tízórai 10
Ebéd 76
Uzsonna 10
Gimnáziumi tagozat
Ebéd 481
Dolgozói ebéd 78
Irányadó diétás ebéd adagszám 80 db/nap.
Feladat ellátása érdekében, a nyertes ajánlattevőként szerződő féllel szemben megfogalmazott elvárások
A főzés a Herman Ottó Általános Iskola, az 1. sz. Általános Iskola valamint az Illyés Gyula Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola főzőkonyhájában történhet. Ezeket a vállalkozónak bérbe kell vennie.
A többi intézménybe ezen főzőkonyhák valamelyikéből kell szállítani az ételeket, beleértve a diétás
étkeztetést is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az átvett technikai eszközök és berendezések
rendeltetésszerű és biztonságos használatát folyamatosan biztosítani valamint javításának és
karbantartásának költségeit viselni. Ugyancsak köteles a mindenkor hatályos jogszabályi, hatósági (Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv) által meghatározott szakmai minimumfeltételeknek
történő megfelelést biztosítani, így különösen, de nem kizárólagosan az elhasználódott, kiselejtezett
eszközöket kicserélni, újakat beszerezni.

A bérlemények rendeltetésszerű használatához és a szerződésszerű teljesítéshez szükséges üzemeltetése,
karbantartása, a főzőkonyhák és tálalókonyhák éves tisztasági meszelése.
Az étkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagok beszerzése, ételek elkészítése, csomagolása és kiszállítása,
kiadagolása, ételhulladék összegyűjtése és szakszerű elszállítása, a használt helyiségek takarítása;
Óvodai étkeztetés estén kettő menüből, ill. iskolai étkeztetés esetén 3 menüből való választás lehetőségét
kell biztosítani.
Nyertes ajánlattevő köteles évente, bérleményenként független, akkreditált mikrobiológiai laborvizsgálatokkal
igazolni az élelmiszerrel kapcsolatos tevékenység során használt berendezés, felszerelés, gép,
munkaeszköz, élelmiszerrel közvetlenül érintkező munkafelület és csomagolóanyag, valamint a személyi
tisztaság megfelelőségét.
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: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Nyertes ajánlattevő köteles évente, főzőkonyhánként független, akkreditált mikrobiológiai laborvizsgálatokkal
igazolni az előállított élelmiszerek élelmiszer-biztonsági kritériumainak való megfelelőségét.
A bérleti díj magában foglalja a bérbe adott ingatlanok és azok konyhai eszközeinek, használatának
ellenértékét.
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 részvételre
jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik. Igazolás
321/2015 Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdés.
M.1 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen
nem rendelkezik legalább egy db, egy szerződés alapján, legalább 24 hónapon át folyamatosan
teljesített gyermek közétkeztetési szolgáltatási referenciával, ahol az ebéd szolgáltatás elérte a
tanítási/nevelési napokon a napi 2.300 adagot, melyből a diétás ebéd elérte a napi 60 adagot.
M.2 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább
- 1 fő felsőfokú dietetikus képesítéssel, és legalább 3 éves gyermekétkeztetési szakmai gyakorlattal
rendelkező szakemberrel
- 2 fő diétás szakács szakmai képesítéssel, és legalább 3 éves diétás gyermekétkeztetési
tapasztalattal rendelkező szakemberrel
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(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: Szakirányú
végzettség (vendéglátás)
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az étkeztetési szolgáltatás vállalkozói díjának kiszámítása alapjául szolgáló nyertes ajánlat szerinti díjtételek
a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő költséget és munkadíjat tartalmazzák. Ezen felül a nyertes
ajánlattevő semmilyen jogcímen sem jogosult egyéb ellenszolgáltatásra.

Fizetési feltételek:
Vállalkozó havonta nyújthat be számlát.
Irányadó a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Vállalkozó kötbérfizetéssel tartozik, ha
a) késedelmesen teljesít
b) hibásan teljesít
c) a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul)
Részletes feltételek a szerződéstervezet szerint.
Teljesítési biztosíték 5.000.000 Ft.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok:
1. Kért ellenszolgáltatás (ajánlati ár) Súlyszáma 45
2. Mintaétrend táplálkozás-egészségügyi szempontú minősítése Súlyszáma 55
Adható pontszám 1-10
A második részszempont esetében az egyes ajánlatokra megállapított minőségi pontszámok
kerülnek összehasonlításra.
A minőségi pontszámok megállapítása a közbeszerzési dokumentumban (útmutató) részletezett
szakmai szempontok szerint történik.
Értékelési módszer mindkét részszempont esetén lineáris arányosítás.
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: 2019/06/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A részvételi jelentkezéseket, majd az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség
benyújtani az EKR rendszeren.

Ajánlatkérő az összes részvételre jelentkező részére a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét.
A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be
az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása,
Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
Részvételre jelentkezőknek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését
elkészítenie és benyújtania.
Ajánlatkérő a különböző intézményekben azonos szolgáltatási színvonalat kíván biztosítani, ezért
kizárja a részekre történő ajánlattételt.
Több változatú ajánlat nem nyújtható be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit.
Az igazolás módjára vonatkozó részletes előírásokat a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentum
(Útmutató) tartalmazza.
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli.
Közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezéshez csatolniuk kell a közös részvételi
jelentkezésre és közös teljesítésre vonatkozó megállapodást, valamint a Kbt. 35. § (2) és (2a)
bekezdése szerinti okiratot.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem teszi lehetővé a közös részvételre jelentkezők számára
gazdálkodó szervezet létrehozását.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a részvételi
jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet.
A tárgyalás szabályai: Lehetőség szerint a tárgyalás egy fordulós, de adott esetben több forduló
is tartható. Ajánlatkérő együttesen tárgyal az ajánlattevőkkel. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot
tartalmaz, akkor az erre vonatkozó tárgyalást az ajánlatkérő külön bonyolítja le.
A tárgyalás lezárásaként az ajánlatkérő az EKR-ben hívja fel az ajánlattevőket a végső ajánlat
benyújtására.
Kizárólag abban az esetben van lehetőség az ajánlati ár növelésére, ha a tárgyalás eredményeként
az ajánlatkérő a műszaki-szakmai feltételek tekintetében változtatást hajt végre és a végleges
ajánlatot ezen tartalomra kéri benyújtani.
A nyertes ajánlattevőként szerződő gazdasági szereplőnek a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkeznie kell a bérelendő főzőkonyhákon kívül olyan tartalék főzőkonyhával, amelynek a
kapacitása eléri a napi 1000 adagot és a közúton mért távolsága valamelyik jelen felhívásban
megadott főzőkonyhától 5 km-nél kisebb.
A nyertes ajánlattevőként szerződő gazdasági szereplőnek a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkeznie kell minimum 200 mFt/éves, ill. minimum 100 mFt/káreseményre szóló általános
felelősség biztosítással.
A Nyertes ajánlattevőnek számítógépes nyilvántartást kell vezetnie az ebédszolgáltatást igénybe
vevőkről (név, adagszám, befizetett összeg, lemondott ebédek, szakorvos által igazolt diétás
étkezés). Az iskolákban az ebédszolgáltatást igénybe vevők részére elektronikus ebédjegyet kell
biztosítani.
A főzőkonyháról a diétás ebédeket mikrózható, zárt, egyszerhasználatos technológiával csomagolt,
címkézett, egy adagos kiszerelésben kell az Intézményekbe kiszállítani.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles hozzájárulni és tűrni, hogy Ajánlatkérő, vagy az általa
megbízott személy/szervezet bármikor ellenőrizze; különösen, de nem kizárólagosan az ételek
jogszabályban előírt mennyiségét és minőségét illetően.
Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Toperczer Ferenc,
lajstromszáma 00180.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148.
§ (3)-(7) bekezdéseiben
foglaltakra.
A VI.3) pont folytatása:
A beszerzés opcionális tartalma:
Az iskolai étkeztetés keretében nyújtott ebédszolgáltatás számlázott árával megegyező áron kell
étkezést biztosítania a tanulóknak, a munkavállalóknak és a meghívott vendégeknek az iskolai
rendezvények alkalmával, évente legfeljebb négy alkalommal, előzetes egyeztetés alapján. A
mennyiség alkalmanként az adott Intézmény által rendelt ebéd napi tanulói és munkavállalói
adagszáma +20 %-a.
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételt nettó 5.000.000,-Ft ajánlati biztosíték
nyújtásához köti, amelyet ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig (bizonyítható módon)
ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. §ban meghatározottak szerint, átutalás esetén Budaörs Város Önkormányzata OTP Bank
11784009-15390053-06530000 sz. számlájára.
A részvételi jelentkezés csak magyar nyelven nyújtható be.
Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolása:
M.1 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdése alapján
a felhívás megküldését megelőző 36 hónapon belüli időszakban végzett gyermekétkeztetési
szolgáltatások
ismertetése a 23. § szerint.
M.2 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevont
szakemberek (szervezetek) megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése.
Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint a
szakember (szervezet) által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap
bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági
követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Csatolandó a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata.
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a 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. § (4) bekezdés szerinti felhívására
köteles benyújtani.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2019. július 11.
A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja, módja: 2019. július 1. 12 óra. Az elektronikus
bontás helye: https://ekr.gov.hu.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1),
(1b) és (1c) bekezdései valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdés szerint fenntartja annak lehetőségét, hogy az első ajánlatok
beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok
bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
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:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (10658/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76828562
Postai cím: István Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartók Béla
Telefon: +36 12313101
E-mail: kozbeszerzes@ujpest.hu
Fax: +36 12313101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpest.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/EKR000679772019/
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/EKR000679772019/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: Károlyi 25. alatti új ingatlanok megépítése VEKOP
Hivatkozási szám: EKR000679772019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45211341-1

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Károlyi utca 25. szám alatti új ingatlanok megépítése
Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz. alatt 29 lakásos társasház
teljeskörű megvalósítása kivitelezési szerződés alapján. Az épület 1033 m2-es telekterületen a
szomszédos épületekhez tűzfalas csatlakozással, sorházas beépítéssel, egyetlen főépületként
kerül kialakításra. A részben alápincézett épület pincéjében gépkocsitárolók, földszintjén
tárolók, gépészeti helyiségek, irodák, felsőbb szintjein pedig lakások kerülnek kialakításra, az
első és második emeleten 10-10 lakás, a harmadik emeleten 7 lakás, míg a negyedik tetőtéri
szinten 2 lakás, és gépészeti tér elosztással. A pinceszinten és a földszinten létesülő gépkocsi
férőhelyek száma 29. Az épület hőenergia ellátását elsősorban levegő-víz kialakítású abszorpciós
földgáztüzelésű hőszívattyús rendszer biztosítja.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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 feladatok teljesk. műszaki összefonódása,
átfedése, a kivitelezés egységes kezelése, irányítása, és felügyelete biztosítja az előírt műszaki
színvonalat, az egyes rendszerek megf. együttműködését, a garanciális és határidős előírások
megvalósíthatóságát
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Károlyi u. 25. alatti új ingatlanok megépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211341-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14.,
70229 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Károlyi utca 25. szám alatti új ingatlanok megépítése
Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz. alatt új 29 lakásos
társasház teljeskörű megvalósítása kivitelezési szerződés alapján. A pályázati dokumentáció
részeként átadásra kerül az építési engedélyezési tervdokumentáció és engedély, a kiviteli terv, az
építtető speciális elvárásai, a kivitelezés határidő, az organizációs, zaj, munkavégzési korlátozások
stb., valamint a kivitelezés megvalósításhoz ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és kötelezően
elfogadandó szerződéstervezet is.
Az épület 1033 m2-es telekterületen a szomszédos épületekhez tűzfalas csatlakozással, sorházas
beépítéssel, egyetlen főépületként kerül kialakításra. A tervezett épület mindenben megfelel a
területre vonatkozó előírásoknak. A részben alápincézett épület pincéjében gépkocsi tárolók,
földszintjén tárolók, gépészeti helyiségek, irodák, felsőbb szintjein pedig lakások kerülnek
kialakításra, az első és második emeleten 10-10 lakás, a harmadik emeleten 7 lakás, míg a negyedik
tetőtéri szinten 2 lakás, és gépészeti tér elosztással. A pinceszinten és a földszinten létesülő
gépkocsi férőhelyek száma 29. Az épület hőenergia ellátását elsősorban levegő-víz kialakítású
abszorpciós földgáztüzelésű hőszivattyús rendszer biztosítja.
A terület övezeti besorolása. L2/A-IV.1. (beépíthetőség 75%, bruttó szintterület 2,5, zöldfelület
mértéke 20%, beépítés módja sorházas).
Az épület jellemző nettó alapterület méretei:
• pinceszint 256 m2

• földszint 744 m2
• I. emelet 644 m2 + 20 m2 terasz
• II. emelet 644 m2 + 16 m2 terasz
• III. emelet 519 m2 + 74 m2 terasz
• IV. emelet 122 m2 +14 m2 terasz
Összesen 2928 m2 +123 m2 terasz
Az épület két utcafronton „L” alakot formázó alaprajzú, homlokzatai illeszkednek a csatlakozó
épületek homlokzatsíkjához. Az épület szerkesztési elveként egy alsó pilléresített szint
gerendarácsára épülő hosszvázas falszerkezetű épület, tetőtér-beépítéssel.
Az épület alapozási síkja függ a szomszédos épületekétől. A pinceszinten vízzáró kivitelű 20 cmes vasbeton falak készülnek, dombornyomott lemez, szivárgó rendszerrel. A homlokzati térhatároló
30cm-es kerámia falazat hőszigeteléssel, a lakáselválasztó falak 30 cm falazóblokkok, a födém 20
cm vastagságú vasbeton, kiegészítő hőszigeteléssel, a válaszfalak Ytong falazó elemek, a lépcső
monolit vasbeton. Az épület magastetős kialakítású, monolit hőszigetelelt vasbeton koporsófödém
felett ácsolt tetőszerkezet, betoncserép fedéssel. A teljes homlokzat dryvit rendszerű kiegészítő
hőszigetelést kap, nemesvakolattal.
A jellemző padlóburkolat úsztatott aljzatra készülő greslap (konyhák, közlekedők, vizes helyiségek),
illetve laminált parketta (lakószobák, hálók). A vizes helyiségekben, illetve a konyhákban
részlegesen csempe falburkolat készül.
A belső nyílászárók jellemzően utólag beépítésre kerülő fatokos ajtók, a homlokozati nyílászárók
jellemzően műanyag szerkezetek. Az épület minden szerkezeti eleme megfelel a 2018-tól hatályba
lépő hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó előírásoknak (20/2014.(III.7.) BM rendelet. A jellemző
lakás 50-60 m2-es kétszobás lakás, de létesül néhány nagyobb 100 m2 körüli is.
A földgázüzemű hőszivattyús fűtési és HMV rendszer mellett az épületben az elsődleges hőleadók
radiátorok, a konyhákban a főzési lehetőséget elektromos tűzhelyek biztosítják. Minden lakás
hőmennyiségmérővel, víz- és villanyáram mérőórával felszerelt, a lakások árambetáplálása 230V-os.
Az épületbe 1 db 13 m emelőmagasságú 8 személyes 5 megállós felvonó kerül beépítésre.
A kivitelezés teljesítése során Nyertes ajánlattevő kizárólag- és dokumentáltan új anyagokat
alkatrészeket építhet be.
A részletes műszaki és mennyiségi paramétereket a közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képező kiviteli terv, árazatlan költségvetés, organizációs leírás, valamint megrendelői előírások
tartalmazzák. Jelen eljárás engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
(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 II. A III.1.3. M2. pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményeken
felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 20
2 II.1. A III.1.3. M2.1 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli
többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 8
3 II.2. A III.1.3. M2.2 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli
többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 6
4 II.3. A III.1.3. M2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli
többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 6
5 III. Többlet jótállási időtartam vállalása (hónap, minimum 0 maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: I. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 610
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001
II.2.13) További információ
A II.2.6. pontban technikai szám került feltüntetésre, Ajánlatkérő az eljárás ezen szakaszában nem
kívánja megadni a becsült értéket.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
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.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 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. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra
került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás
során álltak be.
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 Kbt. 114. § (2) bek. alapján a Kbt. 67. § (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán 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 eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani
(utólagos igazolás).
A fentiekre tekintettel ajánlattevő az utólagos igazolás körében a pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:

P.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pénzügyi
intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre
(24 hónapra) vonatkozó megfelelő nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az
ajánlattevő a fentiekben meghatározott időszak kezdeténél később jött létre, vagy kezdte meg a
működését, akkor a P/1. alkalmassági követelmények körében meghatározottak erre az időszakra
korlátozódnak. Ilyen esetben erre a körülményre külön nyilatkozatban kell utalnia az ajánlattevőnek.
P.2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegforduló nappal lezárt
üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/vagy kivitelezése) nettó árbevételéről
szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.3. a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja az utolsó három lezárt
üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően összeállított
éves beszámolójának egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül), ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,
úgy a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha a AT az alkalmassági feltételben előírt
irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(épület építése és/vagy kivitelezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele
eléri vagy meghaladja a 750.000.000 HUF-ot (321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 19.§ (2) bekezdés).
Ha az AT az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kieg. tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges
és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. (321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. §
(3) bek.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Sorba állítás: Alkalmatlan az
ajánlattevő, ha bármelyik pénzügyi intézménytől származó bármelyik pénzforgalmi számláján
(beleértve az előírt időszakban megszüntetett számlákat is) az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
P2. Árbevétel: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/vagy
kivitelezése) nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben összességében nem érte el 750 millió Ft-ot.
P3. Adózott eredmény: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját maga, vagy jogelődje adózott eredménye
a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti éve közül több mint egy évben negatív volt.
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
árbevételként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a
teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a konzorcium/
projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a P2
pont esetében együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés
szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. alapján a Kbt. 67. § (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán 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 eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani
(utólagos igazolás).
A fentiekre tekintettel ajánlattevő az utólagos igazolás körében a műszaki és szakmai alkalmasságát
az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a
közbeszerzés tárgya szerinti referenciát. (A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni,
hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
az építési beruházás tárgya, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó
teljesítésének százalékos aránya és a saját teljesítés értéke, teljesítés ideje (kezdő és befejezési
dátuma év/hónap/nap részletezettséggel) és helye, a szerződést kötő másik fél, a kapcsolattartó
adatai, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően
történt-e.)
A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni (a
szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással).
M2. Azon szakembernek a megnevezése, végzettségének és képzettségének ismertetése,
igazolása, akit ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű
aláírását tartalmazó önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat valamint a végzettséget igazoló
dokumentumok egyszerű másolata csatolandó.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 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 elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3)
bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdés]
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített,
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21 § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos
megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésben
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2)
bekezdés]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Referencia: Alkalmatlan az az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább 1
db, minimum 1800 m2 összalapterületű épület építési és/vagy kivitelezési referenciával. Ajánlatkérő
rögzíti, hogy referenciaelőírásnak több szerződéssel is meg lehet felelni. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, és
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat
veszi figyelembe.
M2. Szakemberek: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 266/2013. Kormányrendelet
szerinti

M2.1.MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel), valamint
a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel) rendelkező
szakemberrel.
M2.2. M2.1.MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel),
valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel)
rendelkező szakemberrel.
M2.3. M2.1.MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel),
valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel)
rendelkező szakemberrel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően 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.
A Kbt. 69. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az
ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja
meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés
szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a Vállalkozói Díj nettó, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított összegének
napi 0,25 %-a. A késedelmi kötbér legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a, azaz 60 napi tétel
lehet , ezt követöen Megrendelő jogosult a szerzödést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani
és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás munkarész nettó teljes értéke 10%-ának megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a kötbér alapját képezö meghiúsult teljesítéssel érintett Vállalkozó Díj
nettó, tartalékkeret nélkül számított összegének 10%-a (egyösszegü kötbér).
Teljesítési biztosíték: a szerzödés szerinti, tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozó Díj 5%a, a Kbt. 134. § (2), (4) bekezdése szerint. A teljesítési biztosítéknak rendelkezésre kell állni a
Szerzödés aláírásakor és érvényesnek kell lenni a Szerzödés teljes időtartama, azaz a Müszaki
átadás-átvétel befejezéséig.
Jelen szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó Jótállási
Biztosítékot nyújt Megrendelőnek a Szerződés szerinti, tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozó
Díj 5 %-ának megfelelő összegben, a Kbt. 134. § (3) (4) pontja szerint. A Jótállási Biztosíték
teljes összegének érvénybe kell lépnie Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását megelőzően,

és érvényben kell lennie a kivitelezés utó-felülvizsgálatán elrendelt és jegyzőkönyvben rögzített
garanciális hibák Vállalkozó részéről történő kijavításáig, rendelkezésre bocsátása a végszámla
kiegyenlítésének feltétele. Megrendelő az ezt követő időszakra vonatkozó 2,5% mértékű Jótállási
Biztosíték érvényesíthetösége, lehívhatósága érdekében ezen Jótállási Biztosíték érvényességi
időtartamát (futamidejét) a sikeres műszaki átadás-átvételtől a jótállási időtartam …. hónap +
1 hónap időtartamban, mindösszesen …. hónapban határozza meg. Ajánlatkérő rögzíti, hogy
amennyiben a biztosított esemény bekövetkezik, Ajánlatkérő a biztosítékot felszabadítja. A jótállási
biztosíték fele (azaz a szerzödés tartalékkeret és az ÁFA nélkül számított Vállalkozó Díj 2,5 %a) a jótállási kötelezettség kezdetének idöpontjától (a műszaki átadás-átvételétől) számított ……
hónap elteltével, a fennmaradó másik fele (tehát a szerzödés tartalékkeret és ÁFA nélkül számított
Vállalkozó Díj másik 2,5 %-a) a jótállási kötelezettség kezdetének idöpontjától (a műszaki átadásátvételétől) számított …. hónap elteltével, illetve mindkét esetben az egyeztetet hibák kijavítását
követően szabadítható fel.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: A Vállalkozói Díj kifizetése a Műszaki és Pénzügyi ütemterv szerinti részletekben számla
ellenében történik. A számlázás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Megrendelő kizárólag a
vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak mindenben megfelelő számla ellenében teljesít kifizetést,
nem felel azért a késedelemért és költségért, amely abból ered, hogy Vállalkozó nem a megfelelő időben,
összegről, tartalolommal, vagy egyáltalán nem állít ki számlát. Az összes számlán Vállalkozó köteles
feltüntetni a közbeszerzési azonosítószámot, a pályázat számát és megnevezését is. A Ptk. 6: 156. § (2)
bekezdése alapján alapján Vállalkozó késedelme Megrendelő késedelmét kizárja.
A Vállalkozó jogosult elölegre vonatkozó írásbeli igénybejelentésre legfeljebb a szerzödésben foglalt –
tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – Vállalkozó Díj 30%-ának megfelelö összegü elöleg erejéig.
Az előleg fizetését 10%-os mértékig Megrendelő nemt teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték
nyújtásától, az e feletti részre, 20%-ra azonban a Kbt. 135 § (9) bekezdés alapján előírja biztosíték nyújtását.
A biztosíték nyújtható a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint, és benyújtása az előleg rendelkezésre
bocsátásának feltétele.
A Megrendelö az elöleget – a nyújtási feltételek szerint és azok teljesítése esetén (ilyennek minősül
többek között az előlegről kiállított számviteli bizonylat) – a Vállalkozó részére, összhangban a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal, legkésöbb az építési munkaterület átadását
követö 15 napon belül kifizeti. Az az előleg teljes összege, amennyiben annak mértéke nem haladja meg
a Vállalkozói díj 20 %-át, a Vállalkozó első részszámlájából kerül levonásra. Amennyiben az előleg mértéke
meghaladja a a Vállalkozói díj 20%-át, úgy a Vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összeg az első, míg az e
feletti rész a második részszámlából kerül levonásra. Amennyiben az előleg nem került maradéktalanul
visszafizetésre (elszámolásra) azt megelőzően, hogy a Szerződés a teljesítést megelőzően bármely okból
megszűnt, vagy egy esetleges Vis MaiorVis Major esemény bekövetkeztéig, akkor az előleg teljes vissza
nem fizetett összege azonnal esedékessé válik, és azt a Vállalkozó haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt)
munkanapon belül köteles a Megrendelő részére visszafizetni.
A Vállalkozó az elölegszámlán kívül teljesítés arányosan, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. § rendelkezéseire tekintettel - a 6 ütemet tartalmazó Műszaki és
Pénzügyi ütemtervek (a Szerződés 4. sz. melléklete) szerint jogosult számla (5 részszámla és 1 végszámla)
benyújtására. Az első részszámla (ütem) mértéke a szerződéses ár ÁFA nélküli értékének 25%-a, az előleg
és a részszámlák alapján teljesíthető kifizetések (részszámlák) együttes összege a szerződéses ár ÁFA
nélküli mértékének 80%-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Folyt.: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 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 elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7)
bekezdés]
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített,
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok

bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos
megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6)
bekezdés]
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: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (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: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: bontást az EKR automatikusan elvégzi, a bontási
jegyzőkönyvet Ajánlatkérő 5 napon belül megküldi az ajánlattevőknek
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) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5000000
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12010422-00208592-00100005
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: a pénzösszeg AK fizetési
számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy bizt. szerz. alapján kiállított - k.vállalást tart. kötelezvénnyel
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 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: L. VI.3.12) További információk: 7) pont; részletesen KD
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) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz
csatolni: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot; - ajánlatot aláírók
aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben
ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); - a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására
vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a
nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 200.000.000,- Ft/
káresemény és legalább 600.000.000,- Ft/év limitű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni (bővebben: KD).
5) Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet biztosít (bővebben: KD).
6) A 322/2015. (X.30) Korm. r. 24. § (1) alapján ajánlatkérő építési beruházásra irányuló
közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér be (árazott költségvetési kiírás, műszaki, pénzügyi
ütemterv). Az ajánlathoz indikatív jellegű műszaki, pénzügyi ütemtervet, kötelesek becsatolni, amely
a megkötésre kerülő szerződés részévé válik a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint. Ajánlatkérő a
műszaki ütemterv alapján ellenőrzi a teljesítési határidőre vonatkozó megajánlást.
7) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszám
megadásra kerül:
I. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) - fordított arányosítás; II. A III.1.3. M2. pont szerinti szakemberek
alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) - egyenes
arányosítás; III. Többlet jótállási időtartam vállalása (hónap, minimum 0 maximum 36 hónap) egyeness arányosítás; L.: bővebben KD.
8) Kérjük a csatolandó fájlokat .pdf, a költségvetéseket .xls fájlformátumban feltölteni!
9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10) Eljáró FAKSZ: dr. László Viktor lajstromszám: 00044.
11) A projekt utófinanszírozású.
12) Tájékoztatást adunk, hogy AK a P1-P3, M1-M2 alkalmassági követelményeket minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/11 (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

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10472/2019)
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: kozbeszerzes@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/EKR000723282019/
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/EKR000723282019/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: Vízelvezető rendszerek tisztítása Budapesten
Hivatkozási szám: EKR000723282019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

90640000-5

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vízelvezető rendszerek tisztítása Budapesten
A vállalkozási szerződés keretmegállapodás formájában, nettó 34.000.000,- Ft keretösszeggel kerül
megkötésre.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg (amely megegyezik a becsült
értékkel) megadásával határozza meg, a keretösszeg erejéig megrendelhető teljes mennyiség előre
pontosan nem határozható meg. Az alábbi munkanemek és várható mennyiségek tekintetében, szükség
szerint kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre a keretösszeg erejéig, a
szerződés 24 hónapos időtartama alatt:
Munkanemek, várható mennyiségek:
szikkasztó kút tisztítása 900 db
víznyelő tisztítása 1100 db
közúti áteresz tisztítása 1500 m
földkiszedés árokból 10 m3
homokfogó akna tisztítása 10 üzemóra
olaj- és iszapfogó berendezés tisztítása 5 üzemóra
rácsos folyóka tisztítása 400 m
vízszállítás lefolyástalan területekről 1800 m3
egyéb vízelvezető létesítmény és rendszer
tisztítása 10 üzemóra
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: Vízelvezető rendszerek tisztítása Budapesten
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90640000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vízelvezető rendszerek tisztítása Budapesten
A vállalkozási szerződés keretmegállapodás formájában, nettó 34.000.000,- Ft keretösszeggel kerül
megkötésre.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg (amely megegyezik a becsült
értékkel) megadásával határozza meg, a keretösszeg erejéig megrendelhető teljes mennyiség előre
pontosan nem határozható meg. Az alábbi munkanemek és várható mennyiségek tekintetében, szükség
szerint kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre a keretösszeg erejéig, a
szerződés 24 hónapos időtartama alatt:
Munkanemek, várható mennyiségek:
szikkasztó kút tisztítása 900 db
víznyelő tisztítása 1100 db
közúti áteresz tisztítása 1500 m
földkiszedés árokból 10 m3

homokfogó akna tisztítása 10 üzemóra
olaj- és iszapfogó berendezés tisztítása 5 üzemóra
rácsos folyóka tisztítása 400 m
vízszállítás lefolyástalan területekről 1800 m3
egyéb vízelvezető létesítmény és rendszer
tisztítása 10 üzemóra
(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 Reakcióidő vízszállításnál (max. 3 óra, egész órában megadva) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / 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: 24 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 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Karakterkorlátozás miatt
folytatás az VI.3.4) pontból: 8) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét,
amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bek.]
(Adott esetben a nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani!) 9) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján

nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10) A Kbt. 75.§ (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy
a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat. 12) Az ajánlatkérő
eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is,ha az EKR működési hibája olyan jogsértést
eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem
orvosolható.
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 (vízelvezető rendszerek tisztítása)- 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 (vízelvezető rendszerek tisztítása) származó- általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele az előző három lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 10.000.000,HUF-t.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható: M.1 A Kbt. 65. § (1) bek.
b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő az eljárást indító felhívás
feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével. A Kr. 23.
§-ra tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolás. A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolásnak a Kr. 22. § (2) bek. és Ajánlatkérő előírása alapján tartalmaznia kell a következőket:
szerződés teljesítésének időpontja (kezdő- ÉS befejező időpont év,hónap,nap formátumban), a
szerződést kötő másik fél megnevezése; referenciaszemély megnevezése és elérhetősége
(email/telefonszám), a szállítás tárgya (amelyből megállapítható valamennyi
minimumkövetelmény szerinti tényező megtörténte); nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Az
alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdései alapján
támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114.
§ (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag
nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági
követelmények teljesülnek. Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés
igazolására a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerül sor. A Kbt. 69. §
(4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok az ajánlat részeként is
benyújthatóak. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja
alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni.
Az ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében csatolni kell:
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot

- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésének, képzettségének és szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, saját kezűleg aláírt önéletrajzukat, melynek tartalmaznia kell a
képzettség/végzettség és a szakmai tapasztalat megszerzése szempontjából releváns időszak
kezdetének és időtartamának megjelölését.
- képzettséget igazoló okmányukat (egyszerű másolatban)
M.3. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr.21. § (3) bekezdés i.) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők
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 alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdései alapján
támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bek. alapján, ha: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben
a közbeszerzés tárgyából, azaz vízelvezető rendszerek tisztításából származó szerződésszerűen
teljesített referencia(ák) mértéke nem érte el az 50 db szikkasztó kút és a 80 db víznyelő tisztítás
mennyiséget.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő minimum 2 év vízelvezető rendszerek
tisztításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/3.1. 2 db WOMA jellegű csatornatisztító géppel, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel
rendelkező nagynyomású csatornatisztító géplánccal
M/3.2. 2 db szippantó kocsival (ha nem egybeépített a géplánc) (Egy db egybeépített, kombinált
mosó és szippantó kocsi megfelel egy db WOMA jellegű csatornatisztító, és egy db szippantó
kocsinak.)
M/3.3 2 db sorvillogóval felszerelt fedező kocsival, de ha a munkagépeken van szerelve sárga villogó
jelzés, akkor külön fedező kocsi nem szükséges
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
AK előleget nem biztosít. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1 )-(2)
bekezdései alapján. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint. Az ÁFA megfizetése
a hatályos adójogszabályok szerint történik. Ajánlattevőként szerződő fél a szolgáltatások
maradéktalan elvégzése és annak Megrendelő általi szerződésszerű átvétele és teljesítésigazolása
után jogosult havonta számla kiállítására és benyújtására. A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a Kbt.
135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állítja ki.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem kötelező és ajánlatkérő 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
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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: 2019/06/24 (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: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
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
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)

A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: Valamennyi értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerével
kerülnek kiosztásra a pontszámok. Az ajánlati dokumentáció I. kötetben (Segédlet) foglalt részletes
rendelkezések szerint került meghatározásra.
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: A jelen eljárás a Kbt. 112. § (1) bek. a) pont szerint indított, Kbt. 117. § szerinti
saját beszerzési szabályokat alkalmazó nyílt
közbeszerzési eljárás. A Kbt 117. § szerinti eljárási szabályok ismertetése: -A Kbt. 113. § (1)-(5)
bek. nem alkalmazott. -Az ajánlattételi határidő legalább 10 nap. –Az AK 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. -Ha nem hirdetményben közzétett,
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll
rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK
nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő
az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A közbeszerzési
dokumentumok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. 3) AK az ajánlatokat a
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték
arányt megjelenítő szempontok szerint
értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal együtt a következők: I. Nettó ajánlati ár (nettó Ft)
[90]
II. Reakcióidő vízszállításnál (max. 3 óra, egész órában megadva) [10] AK az egyes értékelési
szempontok tekintetében 0-tól 100-ig ad pontot. AK rögzíti, hogy mindkét értékelési szempont
esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre
kerülő
rendelkezések szerint.
A II. értékelési szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti: az adott
ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre azértékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad: 1 óra); AK rögzíti tovább, hogy 3 óránál kedvezőtlenebb (magasabb óraszám)
vállalás nem tehető (magasabb óraszám megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!).
4) Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben AT valamely dokumentumot más nyelven csatol, az idegen
nyelvű dokumentumhoz egyszerű fordítást is csatolnia kell, továbbá a fordítás megfelelőségéért
és az idegen nyelven készült dokumentumokkal való egyezőségért AT-nek külön nyilatkozatban
felelősséget kell vállalnia!
5) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1. M.2. M.3.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták
kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb
nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a
Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint. 7) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR
rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.1)
pont Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása rovatban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/11 (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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (10527/2019)
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: 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: gemne.krisztina@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000711692019/
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/EKR000711692019/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: Csárda utca út-, és csapadékvíz elvezetés III.
Hivatkozási szám: EKR000711692019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45233228-3

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Debrecen, Csárda utca út-, és csapadékvíz elvezetés építése III.
ütem”
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: Csárda utca út-, és csapadékvíz elvezetés III.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen, Csárda utca (hrsz. 0591)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Csárda utca szilárd burkolat és csapadékvíz csatorna építése III.
ütem.
165 m út- és a hozzátartozó csapadékvíz- és szennyvízelvezetés építése.
Szilárd burkolatú út kiépítése 5,5 m szélességben Debrecen, Csárda utcában a jelenleg már meglévő szilárd
burkolattól kiindulva a hozzá tartozó csapadékvízelvezetéssel, szennyvízelvezetéssel és közműkiváltásokkal
együtt az útépítési és szakági kiviteli tervek szerint (1+710 kmsz – 1+545 kmsz közötti szakaszon).
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő –
a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján –
egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki
városi környezetben megvalósított útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal
rendelkezik (igen/nem) 20
2 2. Többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) (hónapokban) 5
3 3. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) /maximum 2 fő/ 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu
EKR000711692019 honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az
eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére.
Folyt.: III. 1. 1. pontban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Folyt. a II. 2. 13. pontnak: Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet
11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását
vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKRben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen
(képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015.
Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése 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 szervezetet.
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]:
-Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt
ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon, a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített, az alkalmassági minimum
követelményben meghatározott tárgyú legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével köteles
igazolni.
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves
időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos
tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a
teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági
feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
/Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe./
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a
321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki
átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább 115 m-en végzett útépítésre és/vagy útfelújításra
vonatkozó referenciával.
A fenti követelmény több referenciával is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Folyt.: III. 2. 2. pontnak: 26. Ajánlatkérő tájékoztatja az Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az eljárást
megindító felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartamába beleszámít a
november 10. és március 15. közötti téli útüzemeltetési időtartam.
27. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban
alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
28. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat
29.A Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: -Folyt. VI. 3. 4. pontnak. 26. Ajánlatkérő tájékoztatja az Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az eljárást
megindító felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartamába beleszámít a
november 10. és március 15. közötti téli útüzemeltetési időtartam.
27. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban
alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
28. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat
29.A Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót minden késedelmes
nap után a teljes nettó vállalkozói díjára vetített naptári naponkénti 0,5 % kötbér terheli. A nettó vállalkozói
díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a, A késedelmi kötbér maximumának
elérésének lehetséges jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali
hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben Megrendelő – a késedelmi kötbér helyettmeghiúsulási kötbért érvényesít.
Hibás teljesítési kötbér: A nettó vállalkozói díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb
3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést
felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér
összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási
időtartam értékelési szempont.
A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott
teljesítési igazolás keltétől kell számítani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beruházást saját forrásból finanszírozza.
Az ajánlatkérő a teljes nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
A kivitelezés során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak
szerint:
Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult
teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult
teljesítés, a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult
teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre
által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult
végszámlát benyújtani.
Előleg igénylése esetén az előleg teljes összege a végszámlában kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a
Kbt. 135.§ (1)-(3) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési
dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység
elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől
számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdései alapján.
A szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység építési hatósági engedély-köteles, ezért a
fordított adózás hatálya alá tartozik.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. illetve 32/B §-a alkalmazandó a
kifizetés során.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
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. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a (2)
bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy
a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők képviseletében eljárhat. 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:
Folyt. a VI. 3. 4. pontnak. 18. 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.
19. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
20. 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.
21. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata
során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető
össze a gazdasági ésszerűséggel. Az építendő út- és csapadékvíz elvezetés szakasza egész, a
megvalósíthatóságot nehezítené ill. lehetetlenítené el a részekre bontás. Az egyértelmű felelősségvállalást,
garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya
egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre
bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők
betartását ellehetetlenítheti.
22. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés
hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
23. 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. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében
jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
24. 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, az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 27. Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni.
25. Az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama az építési munkaterület
átadásától számítandó. Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés mindkét fél általi
aláírásától számított 30 napon belül.
Folyt.: III. 1. 4. pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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: Folyt.: IV. 3. 4.
pontnak: 7. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a
szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb
a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást
kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális kártérítési összeg káreseményenként: 1
millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 5 millió HUF/év.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását
az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a
szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon
belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
8. 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.
9. 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 fordítást is.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek
megfelelően biztosítja.

11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő
megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6)
bekezdése az irányadó.
12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.15. Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint 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.
16. 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.
17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
Folyt.: III. 2. 2. pontban: (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: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
Hely: -Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)

A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: 1., 3., részszempont pontozás, 2., részszempont egyenes arányosítás, 4., 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. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő
tájékoztatás lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 41.
§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos, e törvényben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy
más információ közlése - ha e törvényből más nem következik - írásban, elektronikus úton történik.
A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában
benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A
dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás
minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös
ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)
pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő 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 aláírás-minta), aki(k) akik az
ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják).
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét különös tekintettel a 2006. évi V. törvény 9§ (3) bekezdésében
foglaltakra.Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást
nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének
(Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen
nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott
dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely
nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró
jogosultsága.Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja
elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Változásbejegyzés: 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 [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.
§]. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő vonatkozásában van-e
folyamatban változásbejegyzési eljárás.
Folyt.: IV. 1. 4. pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (10557/2019)
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: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000704982019/
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/EKR000704982019/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: Debrecen, Köntösgát sor felújítása
Hivatkozási szám: EKR000704982019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45233228-3

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Debrecen, Köntösgát sor felújítása_vállalkozási szerődés
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: Debrecen, Köntösgát sor felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen, Köntösgát sor, 19342 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Debrecen, Köntösgát sor felújítása
A TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00003 azonosítószámú „A Köntösgát soron lévő ipari terület elérhetőségének
javítása” tárgyú projektben egyrészt Köntösgát sor útfelújítása történik meg a 0+000 – 0+736,55 km.
szelvény közötti szakaszon, másrészt az út melletti járda átépítésére, harmadrészt a nyílt burkolt árok
helyreállítására kerül sor. A tervekben szereplő 19314/4 hrsz-ú ingatlan területén a tervekkel ellentétben
semmilyen munkavégzés nem fog történni. (Tehát sem a belső szervízút, sem pedig a parkoló nem kerül
felújításra.) A Köntösgát sor felújításába beleértendő valamennyi – az út jobb-, illetve bal oldalán – található
útcsatlakozás átépítése az Önkormányzati tulajdonban levő 19342 hrsz. ingatlan telekhatáráig.
A beruházás során 736,55 fm útfelújítás, 680 fm járda burkolat felújítás és 601 fm nyílt árok felújítása történik
meg.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő –
a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján –
egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember aki útépítés
és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember aki csapadékvíz-elvezetési
kivitelezési munkálatok irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 A kötelező jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó)
(hónapokban). 5
4 Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) /minimum 0, maximum 2 fő/ 5

Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
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: TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00003
II.2.13) További információ TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00003 azonosítószámú „A Köntösgát soron lévő ipari
terület elérhetőségének javítása” tárgyú 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: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot rovat folytatása:
Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás
az alábbiak szerint történik:(1)
Az 1. részszempont esetében pontozás az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a teljesítésbe bevonásra kerül-e
legalább 1 fő olyan szakember, aki útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal
rendelkezik.
A szakember biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember
nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem”
megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell
jelölnie az adott értékelési szempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, és annak
releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatot.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt
szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a
szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési
eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
A 2. részszempont esetében pontozás az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezike a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db
csapadékvíz-elvezetési kivitelezési munkálatok irányításában szerzett tapasztalattal.
Csapadékvíz-elvezetési kivitelezési munkálatok irányításában szerzett gyakorlat alatt Ajánlatkérő a
csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése és/vagy felújítása során szerzett gyakorlatot érti.
Folytatva az igaz.módok pontban:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen
(képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015.
Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése 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 szervezetet.
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.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64.§-ára és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben
foglaltakra.
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot rovat folytatása:(2)
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
A szakember biztosítása, azaz „Igen” válasz esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt
szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont.
[Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem”
megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell
jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, és annak
releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatot. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer
keretében megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan
ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a
szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési
eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
A 3. részszempont tekintetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi
módszerrel történik:
Azok az ajánlatok, melyek az értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb
(érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám
alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb

értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával
megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb
és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának
megfelelően kerül pontozásra.
Folytatva a szakm.tev. pontban:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: VI.3.2) pont folytatása: (3)
Ajánlatkérő a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával számítja ki:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Ajánlatkérő 36 hónap kötelező jótállási időtartamot határoz meg.
Ajánlatkérő ezen értékelési szempont keretében az előírt 36 hónap kötelező jótállást meghaladó
vállalást értékeli, hónapokban megadva.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a többlet jótállás vállalt időtartama értékelési részszempont
vonatkozásában a következőket írja elő:
- Ajánlattevők 0-24 hónap többlet jótállást ajánlhatnak meg azzal, hogy a 24 hónapot elérő, illetve
meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont)
ajánlatkérő (értékelési felső limit).
- Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg, az azt jelenti, hogy kizárólag Ajánlatkérő által előírt
36 hónap kötelező jótállási időtartamot biztosítja ajánlattevő. Amennyiben ajánlattevő 0 hónap
többletjótállást ajánl, meg, úgy a minimum pontszámot, azaz 0 pontot kapja.
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a többlet jótállás vállalt időtartama nem
hónapokban kerül megadásra.
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (5).
A 4. részszempont esetében Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a
pontozás módszerét alkalmazza, az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő vállaljae, és ha igen, akkor hány fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását a szerződés Vállalkozó
általi teljesítés időtartamának legalább fele során. Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha Ajánlattevő
legalább 2 fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja.
Ajánlatkérő hátrányos helyzetű személy alatt a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4. pontjában foglaltak szerinti fogalmat érti az alábbiak
szerint:
4.5.3. Hátrányos helyzetű személy
4.5.3.1. a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló
személyek,
4.5.3.2. az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget
vagy szakképesítést (ISCED 3),
4.5.3.3. az 50 éven felüli életkorú személyek,
4.5.3.4. a megváltozott munkaképességűek,
4.5.3.5. a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési
támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
4.5.3.6. a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
4.5.3.7. az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
4.5.3.8. az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a
nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és
ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy
4.5.3.9. az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai
tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy
biztos munkahelyen.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hátrányos helyzetű személyeket a szerződés
Vállalkozó általi teljesítésének időtartamának legalább felében kötelező alkalmaznia Vállalkozónak!
Ennek megfelelően példakánt említve, ha 1 fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja
ajánlattevő, a munkaterület átadása és a sikeres műszaki átadás-étvétel időpontja között 100

nap telik el, akkor a 100 nap minimum felében, azaz legalább 50 napon keresztül a megajánlott
alkalmazottat foglalkoztatnia kell. A folytonosság azonban nem feltétel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: VI.3.2) pont folytatása:(4)
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését abszolút
értékelési módszerrel, azon belül a pontozás módszerével értékeli, az alábbiak szerint:
Amennyiben Ajánlattevő 0 főt ajánl meg ajánlatában, vagy nem tesz megajánlást. 0 pont
Amennyiben Ajánlattevő 1 fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja ajánlatában. 5 pont
Amennyiben Ajánlattevő 2 fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja ajánlatában. 10 pont
A Felolvasólapon ezen értékelési részszempont vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy hány fő
hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja a szerződés teljesítése során!
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében
tett megajánlás legkedvezőbb szintje 2 fő, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10 pontot!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlás alátámasztására nem szükséges
az ajánlat részeként dokumentumot csatolni, ugyanakkor a szerződés teljesítése során a vállalás
teljesítését a következők szerint ellenőrzi Ajánlatkérő:
- a műszaki ellenőr hetente minimum két alkalommal, szúrópróbaszerűen a munkaterületen ellenőrzi
a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását
- a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos észrevételeit megállapításait a
minimum két hetente tartandó kooperációs megbeszélés jegyzőkönyvében rögzíti
- amennyiben a kooperációs megbeszélés jegyzőkönyvében az kerül rögzítésre, hogy a Vállalkozó
nem foglalkoztatott az ellenőrzés alkalmával hátrányos helyzetű személyt, hibás teljesítési kötbér
kerül érvényesítésre.
Ajánlatkérő az ár részszempont esetében a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár)
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet
alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (70).
Részszempontonként az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz)
pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd
részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§
(1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre
jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
VI.3.4) További információk:(1)
7. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés
megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a
szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást
kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális kártérítési összeg káreseményenként: 5
millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 10 millió HUF/év.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását
az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a

szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon
belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
8. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdés alapján 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.
9. 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 fordítást is.
10. 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.
11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő
megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6)
bekezdése az irányadó.
12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
15. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek
a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 125 millió Ft-ot (az újonnan piacra
lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 125 millió Ft-ot).
VI.3.4) További információk:(2)
16. 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.
17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
18. 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.
19. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
20. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
kerültek megállapításra: P1.) és M.1.) alkalmassági követelmény.
21. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok
vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. Az elkészítendő rendszer komplex egész,
a megvalósíthatóságot nehezítené ill. lehetetlenítené el a részekre bontás. Az egyértelmű
felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani.
A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé
a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik
maradéktalan ellátását, határidők betartását ellehetetlenítheti.

22. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés
hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
23. 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.
Folytatva a III.1.4. pontban:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt
ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon, a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített, az alkalmassági minimum
követelményben meghatározott tárgyú legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével köteles
igazolni.
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves
időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos
tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a
teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági
feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
/Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe./
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 69. § (11a), valamint a Kbt. 65.§ (12)
bekezdésben foglaltakra.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a
321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki
átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább 500 fm-en végzett útépítésre és/vagy útfelújításra
vonatkozó referenciával.
A fenti követelmény több referenciával is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: VI.3.4) További információk:(2)
-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 az Ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő
olyan reális időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül
értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az
irányadók.
24. 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, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 27. Korm.
rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás
során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
25. Az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama az építési
munkaterület átadásától számítandó. Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés
mindkét fél általi aláírásától számított 30 napon belül.
26. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban
alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
27. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében meghatározottakat
28.A Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.
30. 29. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
A VI.3.3. pont folytatása:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték befizetése
(teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000
számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének
igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy
pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást
igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy
feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás
valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót minden késedelmes
nap után a teljes nettó vállalkozói díjára vetített naptári naponkénti 0,5 % kötbér terheli. A nettó vállalkozói
díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a, A késedelmi kötbér maximumának
elérésének lehetséges jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali
hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben Megrendelő – a késedelmi kötbér helyettmeghiúsulási kötbért érvényesít.
Hibás teljesítési kötbér: A nettó vállalkozói díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb
3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést
felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér
összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-a.

Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási
időtartam értékelési szempont.
A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott
teljesítési igazolás keltétől kell számítani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beruházást a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00003 azonosítószámú, „A Köntösgát soron
lévő ipari terület elérhetőségének javítása” tárgyú projektből és saját forrásból finanszírozza,
utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Az ajánlatkérő a teljes nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
A kivitelezése során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak
szerint:
Az 1. részszámla benyújtására a szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés,
a 2. részszámla benyújtására a szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés,
a 3. részszámla benyújtására a szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van
lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.
A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre
által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult
végszámlát benyújtani.
Előleg igénylése esetén az előleget valamennyi számlában köteles a nyertes ajánlattevő elszámolni,
oly módon, hogy a számlák értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában köteles
csökkenteni.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a
Kbt. 135.§ (1)-(3) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési
dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység
elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől
számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdései alapján.
Tartalékkeret alkalmazására nem kerül sor.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján egyenes ÁFA
fizetési kötelezettség áll fenn.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. illetve 32/B §-a alkalmazandó a
kifizetés során.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
o 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

x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: --Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:

VI.3.1)
VI.3.2)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10

A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: A karakterkorlátra tekintettel a III.1.1 pont tartalmazza a VI.3.1 pont szerinti ponthatárok
közötti pontszámot.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000.-Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A karakterkorlátra tekintettel lsd. a
III.1.4. pontban foglaltakat.
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő
tájékoztatás lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 41.
§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos, e törvényben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy
más információ közlése - ha e törvényből más nem következik - írásban, elektronikus úton történik.
A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában
benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A
dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás
minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös
ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus
űrlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)
pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő 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 aláírás-minta), aki(k) akik az
ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják).
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét különös tekintettel a 2006. évi V. törvény 9§ (3) bekezdésében
foglaltakra.
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági
szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági
Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó
erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot
csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas
arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus,
hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Változásbejegyzés: 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 [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.
§]. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő vonatkozásában van-e
folyamatban változásbejegyzési eljárás. (EKR űrlap)
Folytatva a III.1.2. és III.1.4. pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/12 (éééé/hh/nn/)

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

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (10748/2019)
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: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55010645
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdán Viktor
Telefon: +36 52563219
E-mail: Gajdan.Viktor@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000377052019/
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/EKR000377052019/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: Háromszintes többfunkciós épület felépítése
Hivatkozási szám: EKR000377052019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45211350-7

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Háromszintes többfunkciós épület felépítése
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: Háromszintes többfunkciós épület felépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45260000-7

További tárgyak:

45261310-0
45261400-8
45261410-1
45261420-4
45262210-6
45262310-7
45262426-3
45262500-6
45262521-9
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45312000-7
45312100-8
45312310-3
45313100-5
45314300-4
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45331230-7
45332200-5
45332300-6

Kiegészítő szójegyzék

45332400-7
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Petőfi u. 29. (hrsz.: 6032).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A régi, elbontott rendelő épület helyén egy új, háromszintes
többfunkciós épület felépítése, ahol a földszinti részen gazdasági tevékenység végzésére alkalmas
helyiségek, az 1. emeleti részén kapnak helyet az integrált egészségügyi szolgáltatások, a 2. emeleti rész
pedig jelenleg szerkezetkészen készül el, annak hasznosítását az ajánlatkérő később kívánja megvalósítani
jelen eljárás nyomán létrejövő szerződés keretében megépülő független lépcsőházzal.
Az ingatlan területe: 1.447 m². Az ingatlanra tervezett épület alapterülete: 541,69 m². Összes hasznos
alapterület: 1.163,45 m2.
A tervezett épület földszint + 2 emeletes kialakítású, tagolt tömegalakítású épület, részben magastetős,
hagyományos ácsolt kialakítással, részben pedig lapostetős kialakítású. A tervezett beépítés zártsorú
keretes. Építési mód: hagyományos.
Az elvégzendő feladatok különösen az alábbiak:
Alapozás: Az épület falszerkezetei CFA beton cölöpalapokra terhelnek. A cölöpalapokra 30/50 monolit
vasbeton talpgerendázat készül.
Teherhordó szerkezetek: Az épület teherhordó szerkezetei vasbeton szerkezetűek. Az épület fő
szerkezeti rendszere monolit vasbeton falszerkezet, vasbeton födémlemezekkel, hagyományos ácsolt fa
tetőszerkezettel. Az épület falszerkezetei, kívülről 15,0 cm kőzetgyapot hőszigeteléssel lesznek ellátva,
illetve szerelt rendszerű homlokzati téglaburkolat készül kiszellőztetett légréssel, teherhordó falakhoz
rögzítve.
Betegszállító tűzoltó felvonó is kialakításra kerül vb. szerkezetből.
Térelhatároló szerkezetek: A többfunkciós épület külső térelhatároló falai monolit vasbeton szerkezetek 20
cm vastagsággal, 15 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigeteléssel ellátva.
Födémszerkezet: Az épület minden szintje felett 25 cm vastagságú monolit vasbeton födémlemez készül.
Tetőszerkezet: Az épület magastetős részeinek tetőszerkezete hagyományos ácsolt fa torokgerendás
fedélszék. A tetőszerkezet 7,15 m fesztávú, torokgerendás fedélszék, melyre héjalásként kettős állókorcos
fémlemez fedés kerül. Az épület lapostetős részein egyenes rétegrendű lapostető készül palazúzalékos
bitumenes zárólemezzel.
Tetőhéjazat: A héjalás kettős állókorcos fémlemez fedés kerül kialakításra grafitszürke színben, teljes
felületű deszkázatra.
Vízellátás-csatornázás, csapadékvíz elvezetés: kialakítandó a hideg-, a hmv- és a cirkulációs vezeték.
A vízvezeték anyaga a fűtési helyiségben ivóvíz szerelésre minősített horganyzott acélcső. A strangokban
lévő felszálló vezetékek anyaga ötrétegű műanyagcső, melyet 13 mm vastag, hidegvíz esetében párazáró
szigeteléssel kell burkolni.
A vízvezetékek épületen belül szerelőfal mögött, álmennyezet fölött, illetve padlóban szerelendők, anyaga:
ötrétegű előre szigetelt műanyagcső présidomokkal. A szigetelés vastagsága 9 mm. A használati melegvizet
részben kondenzációs kombi gázkazán állítja elő átfolyós üzemmódban, részben a központi kazánházban
kerül előállításra és tárolásra. A csatorna vezeték anyaga: PVC, szükség esetén zajcsillapítással. A
vasbeton alaplemez alatti szennyvízvezeték anyaga: KG-PVC kivitelben.
A megjelenő csapadékvizet ejtővezetékeken keresztül kell térszint alá vezetni, legalább 800 mm
földtakarásba.
Hűtés-fűtés: az épület hőellátását magas hatásfokú kondenzációs gázkazánnal előállított fűtővízzel kell
megoldani. A megtermelt hőenergiát a padlóban/álmennyezett fölött vezetett fűtési csöveken keresztül
kell eljuttatni a radiátorokhoz, valamint fancoilokhoz. A fűtési rendszert bizonylattal rendelkező ötrétegű
műanyag-alumínium-műanyag vezetékből kell kialakítani. A csövek 19 mm vastag csőhéj-szigeteléssel
lesznek ellátva.
A központi fűtéssel együtt hűtési rendszer is kiépítésre kerül. A tervezett fan-coilok 4 csöves típusúak, ennek
megfelelően külön hűtési csövek is kiépülnek. A hideg energia előállítása a belső udvarban történik egy
folyadékhűtő (Qh=52,1 kW; Qf=54,1 kW) által.
Folytatás a III.1.4) pontban.
(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 ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül
vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai
többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szüks. szakmai gyak. időn felül (hónap, 0-36
hónap) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai
többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szüks. szakmai gyak. időn felül (hónap, 0-36
hónap) 5
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai
többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szüks. szakmai gyak. időn felül (hónap, 0-36
hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
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: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének
határideje a munkaterület átadásától kerül számításra..
A II.2.12) pont kiegészítéseként: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az
ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett
be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.

30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és
annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét,
hogy a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §
(7) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A VI.3.4) pont folytatásaként:
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti
eredménytelenségi okot.
14. 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 a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját az alábbi eltérésekkel alkalmazza. Amennyiben
jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési
dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll
rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel
hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési
dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az észszerű
idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent,
mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat
összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági
követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
15. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési
szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést,
amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
16. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az
ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8)
bekezdésben foglalt eltérésekkel.
17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a legjobb ár-érték arányt
tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
mértékét, úgy jelen közbeszerzési eljárás nyomán megkötésre kerülő szerződés akkor lép hatályba,
amikor a megrendelő a hiányzó fedezetet támogatásból és/vagy önerőből biztosítja és a vállalkozót
erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti feltételek a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem
teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megszűnik. Ebben az
esetben a vállalkozó a megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat
igényt.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése tekintetében rögzíti, hogy az ajánlatkérő azért nem
biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert jelen közbeszerzési eljárás tárgya egyetlen, oszthatatlan
építési beruházás, ugyanis a kivitelezés tárgya egy új épület felépítése. Erre tekintettel a különböző
munkanemek egymástól nem választhatók el, az eredményfelelősség is egy új épület felépítése
tekintetében áll fenn.

19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
20. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az
irányadó.
21. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VI.3.2) pont folytatásaként:
Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb
ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást
alkalmaz. A többletjótállásra és az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberek
többlet szakmai tapasztalata tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz az
alábbiak szerint. A többletjótállásra vonatkozó értékelési részszempont esetében azok az ajánlatok,
ahol 0 hónapos többletjótállás szerepel a felolvasólapon, a kiosztható minimális pontszámot (0
pont) kapják, többletjótállás elvárt legkedvezőbb szintjével (24 hónap) megegyező vagy annál az
ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő
a legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat. A szakemberek többletszakmai tapasztalata értékelési részszempont esetében azok
az ajánlatok, ahol a szakemberek többlettapasztalata tekintetében 0 hónap kerül megadásra, a
kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, az építőipari kivitelezési szakmai gyakorlat elvárt
legkedvezőbb szintjével (36 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb
megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre
minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámítás
részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől
származó nyilatkozat valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan
az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot
meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorban állás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlák
tekintetében igazolást nem kell benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül
15 naptári napot meghaladó sorban állás fordult elő.
A vizsgálat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi
számlákra nem terjed ki.
A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz
elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
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.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben,

vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen
rögzítette.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évben új
épület kivitelezésére vagy meglévő épület felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére
vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának
minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának, az elvégzett feladatoknak és azok releváns mennyiségének (hasznos
alapterület) ismertetése,
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– a szerződés teljesítési helye,
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása a szakember személyes adatait (név, lakcím,
születési hely és idő), végzettség, képzettség, (építőipari) szakmai tapasztalat ismertetését havi
bontásban tartalmazó szakmai önéletrajz formájában, melyhez mellékelni kell a releváns végzettség,
képzettség igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolatát továbbá az adott szakember
által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. [Amennyiben a szerződés teljesítésébe bevonni
kívánt valamely szakember az ajánlattételi határidő lejártának napján már rendelkezik az előírt
jogosultsággal (kamarai nyilvántartással), a szakmai önéletrajzban ezt és a bejegyzés időpontját fel
kell tüntetni, s a bejegyzés előtti szakmai tapasztalat feltüntetését mellőzni lehet.]
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.
Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás
– a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot 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 [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és
szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés
szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak
olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): [M.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évből összesen
legalább 500 m2 hasznos alapterületű új épület kivitelezésére vagy meglévő épület felújítására
és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával, ahol az adott munkával érintett
hasznos alapterület legalább 500 m2.
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az
előírt referencia-követelményt. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi
felhívás közvetlen megküldését megelőző nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el. A
fenti referencia-követelmény egy vagy több referencia által is teljesíthető.]
[M.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud a szerződés teljesítésébe
bevonni
- [M.2.1)] legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles
építészmérnök, vagy okleveles építőmérnök, vagy építészmérnök vagy építőmérnök, vagy azzal
egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
- [M.2.2)] legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles
gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy okleveles létesítménymérnök épületgépészeti
szakirány, vagy gépészmérnök épületgépész szakirány vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;

- [M.2.3)] legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles
villamosmérnök, vagy villamosmérnök vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
Ugyanaz a szakember több vagy mindhárom alkalmassági feltétel igazolása tekintetében
megjelölhető.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében
foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben,
vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen
rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A II.2.4) pont folytatásaként:
Szellőzés: a vizesblokkok, takarító szertárak, tárolók elhasznált belső levegőjének elszívására
depressziós nyomásviszonyokat tartó szellőztetés kerül kialakításra. A helyiségekbe kerülő elszívó
készülékek villanykapcsolóra kötött vezérléssel ellátott, mennyezeti, axiális elszívó ventilátorok.
Elektromos munkák körében elvégendő:
– az épület villamos csatlakozásának kiépítése az elosztóhálózati engedélyes 0,4kV-os közcélú
hálózatáról, földkábel fogadó- és fogyasztásmérő szekrény kialakítása,
– az épület erősáramú épületvillamossági rendszerének kialakítása (villamos főelosztó es alelosztó
szekrények, kábel nyomvonal, védőcsövek, kábelek, lámpatestek, villamosszerelvények),
– gyengeáramú rendszerek (informatika, vagyonvédelem, beteghívó, kommunikációs
akadálymentesítés) elemeinek telepítése, kábelezes kialakítása,
– hő- es füstelvezető rendszer villamosenergia-ellátása es vezérlése,
– épületautomatikai rendszer megvalósítása.
Az épület déli oldali nyeregtetős részeire egy 10,8 kWp teljesítményű napelemes HMKE egységet
kell telepíteni.
Elvégzendő feladat még az automata tűzjelző rendszer es a villámvédelmi rendszer kialakítása.
A nyertes ajánlattevő köteles a megvalósulási dokumentáció részeként az új épületre vonatkozó
energetikai tanúsítványt is elkészíteni és átadni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma:
a nettó vállalkozói díj 15%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) késedelme meghaladja a 30
napot, vagy a késedelmi kötbér értéke a nettó vállalkozói díj 15%-át, az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a
szerződést felmondani.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 15%-a.
Jótállási biztosíték: a nettó vállalkozói díj 3%-a.
Az ajánlattevőnek cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva nyilatkoznia kell, hogy a jótállási
biztosítékot a szerződés teljesítésekor (a jótállási kötelezettség kezdetekor) az ajánlatkérő (megrendelő)
rendelkezésére bocsátja.
Továbbá jótállás (garancia), melynek időtartamára az ajánlattevők tesznek ajánlatot, melyet az ajánlatkérő az
ajánlattételi felhívás II.2.5) pontja szerint értékel.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt teljes nettó
ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg előleget biztosít. Az előleg-igénybevételi szándékáról
és az igényelt előleg mértékéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Amennyiben az ajánlattevő a nettó ellenszolgáltatás 5%-nál nagyobb mértékű előleget igényel az 5%
feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot
határidőben az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátja.
Az igényelt előleg kifizetésére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 30. § (1)
bekezdése az irányadó. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyomán kötendő
szerződés vegyes finanszírozású. A pénzügyi forrás egyrészt a „Egészségügyi alapellátás
integrációja Hajdúböszörményben” [TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020] és a „Hajdúböszörmény
belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja” [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001]
tárgyú pályázatokból, míg az egyéb funkciójú, egyik pályázatból sem elszámolható helyiségek
kialakítása önkormányzati önerőből kerül biztosításra.
A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltak szerint három rész- és egy végszámlát
nyújthat be. A számlák kifizetése, amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe,
a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A.-32/B. §-ai, illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint történik.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (2) bekezdése az irányadó, továbbá a szerződés
teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
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:
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: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR
rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra a Kbt. 68. § 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
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 részletes leírás a III.1.1) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének
időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az
ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő
értékelési részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése
tekintetében.
6. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia
kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben
az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő
kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]

VI.4)

7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
8. Az ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján szakmai
ajánlatot kell benyújtania, melynek részei:
– Az ajánlattevő által kitöltött árazott költségvetés.
– Az értékelési részszempontok alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek
[M.2)] bemutatása.
A szakemberek bemutatásának részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
9. Az ajánlattevőnek csatolnia kell kötelezettségvállaló nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén
jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan felelősségbiztosítási
szerződést köt, melynek éves fedezete 100 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum
20 M HUF. A felelősségbiztosítást a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő
(megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
Ajánlatkérő azonban azt is elfogadja, ha az ajánlattevő arról nyilatkozik az ajánlatában, hogy
meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti, vagy nyertessége
esetén a felelősségbiztosítást a szerződéskötés időpontjáig megköti. Ha az ajánlattevő úgy
nyilatkozik, hogy meglévő biztosítását terjeszti ki, az ajánlat részeként be kell csatolni a meglévő
felelősségbiztosítását (kötvényét) és az azt hatályban tartó befizetés igazolását egyszerű
másolatban.
10. 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) bekezdés].
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. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a
pénzügyi intézményektől származó igazolásokhoz, a referenciákhoz és a szakemberekhez
kapcsolódnak.
Folytatás a III.1.1) pontban.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Hortobágy Község Önkormányzata (10650/2019)
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: Hortobágy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27893243
Postai cím: Czinege János Utca 1.
Város: Hortobágy
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Andrásné
Telefon: +36 52369021
E-mail: phhortobagy@gmail.com
Fax: +36 52589342
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723112019/
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/EKR000723112019/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: ROHU 115 azonosító számú projekt építések 2
Hivatkozási szám: EKR000723112019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45000000-7

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program a 6/
c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási prioritás „HídtólHídig” című ROHU 115 azonosító számú projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 2”
1. rész: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok
ellátása:
1. Kiállítóterem kialakítása a meglévő Bevásárló Udvarház épületében
2. Madárbarát kert kialakítása – kerti pavilon építése a faluház udvarán
3. Parkoló felújítás
4. Tanösvény kialakítása
2. rész: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok
ellátása:
328 db lámpatest cseréje ledes lámpatestre.
3. rész: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok
ellátása:
Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz. ingatlan) tájba-illő gólyabarát, fényszennyezés-mentes LED alapú
világítótestek létesítése Hortobágyon.
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.
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: Építészet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1
45111200-0
45223000-6
45233270-2
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5

Kiegészítő szójegyzék

45430000-0
45442100-8
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Hortobágy, 5/3 hrsz., 10/1 hrsz., 4 hrsz., 23/4 hrsz., 23/1 hrsz., 5/11. hrsz., 5/17.
hrsz., 5/18 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020
program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási
prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú felhívás keretében pályázatot nyújtott be.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
1. Kiállítóterem kialakítása a meglévő Bevásárló Udvarház épületében
Tervezett állapot szerint:
- kiállítóterem: 21,6 m2
- előtér: 13,32 m2
- akment wc: 5,06 m2
- iroda: 5,83 m2
Összesen: 45,81 m2
Beépítési adatok, illeszkedés, funkcionális kialakítás:
A tervezett funkció a meglévő épületben kerül kialakításra. Kizárólag átalakítás történik, bővítésre nem kerül
sor. A tervezet munkák nem építési engedélyköteles tevékenységek.
A jelenlegi funkció nyilvános WC, melynek átalakításával létrejön egy viszonylag nagyabb alapterületű
kiállítóterem, illetve ennek előtere, emellett egy akadálymentes WC és egy kisebb iroda.
2. Madárbarát kert kialakítása – kerti pavilon építése a faluház udvarán
Beépítési adatok, illeszkedés, funkcionális kialakítás:
Az előtető a meglévő gazdasági épülethez csatlakozóan kerül kialakításra, azzal megegyező magassággal
és
tetőhajlásszöggel, hasonló kerámiacserép fedéssel.
Csapadékvíz kezelés:
Az épület tetőfelületein a csapadékvizet a vízszintes ereszcsatorna összegyűjti, majd a terepszinten
kialakított
szikkasztórétegbe vezeti
Alapozás:
Csömöszölt beton pontalapok fagyhatár alatti alapozási síkkal (-90 cm). A fa szerkezeti elemek az
alaptestekhez acél talpak segítségével kapcsolódnak, melyek alulról zártak a fa elemek felszivárgó
nedvesség
elleni védelme érdekében. A talpakat a betonba dübelekkel vagy előre elhelyezett menetes szárak
segítségével rögzítik.
Felszerkezet és tetőszerkezet:
3. Parkoló felújítás
25 db parkoló
4. Tanösvény kialakítása
1 .szakasz:
Térkő burkolatú sétány készül 1,5 méter szélességben a terv szerinti rétegrenddel. A burkolat típusa
illeszkedjen a turisztikai fejlesztéseknél meghatározott egységes arculati koncepcióba.
2. szakasz:
Fa szerkezetű pallóút:
Alapozás 15/15 cm méretű akácfa cölöpökkel, melyek földbe kerülő részét égetéssel kell felületkezelni.
Az építmény tartószerkezete fából készült ácsolt szerkezet a terv szerinti méretekkel. A szerkezeti elemek
keményfából készüljenek, az alkalmazott faanyag másra történő cseréje csak a tervező és az építtető
jóváhagyásával lehetséges! Alternatívaként szóba jöhet vörösfenyő vagy esetleg borovi fenyő, de kizárólag
hivatalos jóváhagyás alapján!
A fa elemek kapcsolata hagyományos fakötésekkel, csavarozással alakítandók ki. A csavarok M12 méretűek
fakötéshez megfelelő alátéttel. A faanyag jó minőségű, gyalult keményfa, megfelelő láng-, gomba-, és
rovarmentesítő szerekkel kezelve (áztatással telítve), illetve alapozóval majd színtelen lazúrral
felületkezelve.
3. szakasz:
Az érintett területen először cserje és gyomirtás szükséges – kizárólag kézi erővel vegyszerezés nélkül!

Ezután a nyomvonalon lévő humuszréteg eltávolítása következik, majd az altalaj tömörítése és feltöltése a
szükséges helyeken. A végleges járófelület 20 cm vastagságban terített zúzottkő lesz.
Utcabútorok:
Az állomáshelyek közül kettőnél elhelyezésre kerül összesen 4 db ülőpad, 2 db asztal, 2 db szemetes. Ezek
típusa és kialakítása függ a település arculati előírásaitól, illetve a turisztikai fejlesztéseknél meghatározott
egységes arculati koncepciótól.
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.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal
egyenértékű terméket elfogad.
(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 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési
és/vagy felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész
hónapban, min. 0, max. 36) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól
kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 12 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (EUR) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU 115
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy
felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
II.2.1)
Elnevezés: Fényszennyezésmentes világítás
Rész száma: 2

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

45000000-7

További tárgyak:

45311200-2

Kiegészítő szójegyzék

45316100-6
45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4071 Hortobágy Község közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020
program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási
prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú felhívás keretében pályázatot nyújtott be.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
328 db lámpatest cseréje ledes lámpatestre.
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.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal
egyenértékű terméket elfogad.
(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 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési
és/vagy felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész
hónapban, min. 0, max. 36) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól
kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 12 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (EUR) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU 115
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy
felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
II.2.1)
Elnevezés: Gólyabarát lámpa
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45311200-2
45316100-6
45316110-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020
program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási
prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú felhívás keretében pályázatot nyújtott be.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz. ingatlan) tájba-illő gólyabarát, fényszennyezés-mentes LED alapú
világítótestek létesítése Hortobágyon.
Meglévő, bontandó
- 5 db EKA 1x150W (174W)
5x174W= 870W
- 4db EKA 1x125W (141W)
4x141W= 564W
- 1 db Philips 1x150W típ. (174W)
1x174W= 174W
-8db Egyedi 1x250W típ. (280W)
8x280W= 2240W
Összesen: 870W+564W+174W+2240W=3848W
Tervezett
- 5 db STRIKE-6-E 1x28W típ. lámpatest LED fényforrással
5x28W= 140W
- 11 db Barracuda-18-E 1x94W típ. lámpatest LED fényforrással
11x94W=1034W
Összesen: 16 db
Összesen: 1034W+140W=1174W
Összes teljesítmény megtakarítás: 3848W-1174W=2624W
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.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal
egyenértékű terméket elfogad.
(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 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési
és/vagy felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész
hónapban, min. 0, max. 36) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól
kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 12 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5

Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (EUR) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU 115
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy
felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
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: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet 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 meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k),
m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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.
Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye tekintetében köteles nyilatkozni.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján
az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése
szükséges.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy
a letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának
igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve
arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország
jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani.
Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7)
bekezdése irányadó.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely
kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
SZ1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – szerepelnek a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkeznek.
SZ2) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók
nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve
a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők vonatkozásában ajánlatkérő előírja, az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Fentiekre tekintettel ajánlattevő csatoljon ajánlatában nyilatkozatot arról, hogy az ajánlatban
megjelölt mely gazdasági szereplők fognak a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet
végezni, és adja meg ezen szervezetek regisztrációs/nyilvántartási számát.
Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által
kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szerepléstényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű
másolatban.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű
nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás SZ.1. pontjaiban előírt alkalmassági
követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván
támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az eljárást megindító felhívás SZ.1. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor
vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot,
amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés
kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztania.
SZ2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése alapján a szakmai tevékenység
végzésére vonatkozó alkalmasság vonatkozásában előírt követelmény tekintetében
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét
az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján;
- nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás SZ2) pontjában előírt alkalmassági
követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván
támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az eljárást megindító felhívás SZ2) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor
vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot,
amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának
időpontjától visszafelé számított 5 évben teljesített építési beruházásainak ismertetését a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint meghatározott formában benyújtott igazolás
szerint, az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- az építési beruházás tárgya (a beruházás pontos megnevezése);
- a teljesítés helye;
- kezdő és befejező időpontja (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);
- a teljesített mennyiségi adatok;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján
az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése alapján ha a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés
oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevő által végzett munkák elkülönítésével,
úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák elkülönítésével, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett
történt, valamint
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdését megfelelően alkalmazza.
Ajánlatkérő az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja
a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az M1) pontban előírt alkalmassági
minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően
alkalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Az ajánlattevő rendelkezzen
- az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 éves időtartamon
belül,
- sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult,
- szerződésszerűen teljesített,
- legalább 1 db,
- 1. részre történő ajánlatétel esetén minimum 30 m2 alapterületű épülettel kapcsolatos
- 2. részre történő ajánlatétel esetén minimum 100 db lámpatest cserét is tartalmazó
- 3. részre történő ajánlatétel esetén minimum 8 db lámpatest cserét is tartalmazó
- építési, és/vagy felújítási, és/vagy átalakítási, és/vagy korszerűsítési
referenciával.
Ugyanazt a referenciát az Ajánlatkérő a 2. és 3. részre történő ajánlattétel esetében is elfogadja,
ebben az esetben elegendő az ajánlat részét képező részek közül a legmagasabb mennyiséget
igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés
a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§ alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az 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.
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:
Jótállás: A teljeskörű jótállás időtartama kötelezően minimum 12 hónap. A vállalt jótállás időtartama
értékelési szempont.
Késedelem esetére kikötött kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi
kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %/ naptári nap.
A késedelmi kötbér maximum 30 napig kerül felszámításra.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból történő
meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása
vagy felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő
vonatkozásában Vállalkozó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér
megfizetésére köteles. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj összegének 25,00%-a.
A meghatározott előírások valamennyi rész vonatkozásában irányadóak.
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Megrendelő előteljesítést elfogad, tartalékkeretet nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme EURO (EUR).
Előleg: nettó szerződéses ár összegének max. 30%-a.
A szerződés finanszírozása az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program
a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási
prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú pályázat keretében, vissza nem
térítendő támogatásból, hazai társfinanszírozásból, valamint Megrendelő által biztosított önerőből,
utófinanszírozással történik.
A teljesítés során összesen 4 számla (3 részszámla és 1 végszámla) nyújtható be:
A részszámlák minimum 25%, 50% és 75% teljesítés esetén állíthatóak ki, de a végszámla
maximum 30%-os teljesítésre kell, hogy vonatkozzon.

A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(7) és (10)-(11); a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 31-32. és 32/A. § 32/B. §, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, a 2017. évi CL. sz. törvény és a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet utófinanszírozási szabályai alkalmazandók.
A meghatározott előírások valamennyi rész vonatkozásában irányadóak.
A további előírások a szerződéstervezetben.
A tárgyi munka nem engedélyköteles építési tevékenység.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes
Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes
szervezet létrehozását.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen
aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§
(2a) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó
okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 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: 2019/06/26 (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: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/06/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR
rendszeren keresztül nyújtható be.
Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban előírtak szerint történik.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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: Ár: fordított arányosítás. Szakmai ajánlat, Jótállás, Hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazása: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.rész:300000Ft, 2.rész:150000Ft, 3.rész: 100000Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérő alábbi számlaszáma:
11738091-15373498 11738091-15373498
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető
a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint. Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén fel
kell tüntetni: „.. rész, Ajánlati biztosíték ROHU 115". Az átutalásról szóló igazolást csatolni kell az
ajánlathoz.
VI.3.4 )
További információk: 1) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117.§-a alapján a Kbt. Második Részben
foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt.
117.§ (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő (AK) az eljárás során a Kbt. 112.§ (1) bek. b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. AK a Kbt. 113.§ (1)-(4) bek-eit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113.§ (6) bek. az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
3. AK a Kbt. 69.§ (4)-(9) bek-eit nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok
részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az
ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények
igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
2) AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan biztosítja a KD elérhetőségét az EKR rendszerben.

VI.4)

3) Az EKR használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/.
4) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
5) 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 EKR rendelet 11-12. §-ai tartalmaznak.
6) A Kbt. 71.§ (6) bek-ben foglaltak alapján nem rendel el az AK újabb hiánypótlást arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
7) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2)
bekezdés szerint.
8) A Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11.§ (1)
bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
9) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges
nyilatkozatokat is csatolni kell!
10) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen
nyilatkozó erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bek. szerinti aláírás-mintáját.
11) Az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést csatolni kell az ajánlathoz.
12) A költségvetéseket Ft-ban kell benyújtani, és csak a Felolvasólapon kell az átváltást EURO
(EUR)-ban két tizedes pontossággal megadni az eljárást megindító felhívás feladása napi MNB
árfolyam alapján számítva.
13) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
Ajánlattevői megállapodást (tartalmi követelményeit a KD tartalmazza).
14) A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételek: III.1.3) M1) pont.
15) AK a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes
Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes
szervezet létrehozását.
16) Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a KD-ban
előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
17) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint
érvényesül.
18) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bek-ben foglaltakra!
19) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.
20) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1)-(3) bek-ben foglaltakra.
21) FAKSZ: Dr. Kerekes Ferenc (Lsz: 00140).
22.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/11 (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

Ságvár Község Önkormányzata (10759/2019)
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: Ságvár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82792660
Postai cím: Fő Utca 16
Város: Ságvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8654
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kecskés Gábor
Telefon: +36 84580022
E-mail: polgarmester@sagvar.hu
Fax: +36 84380011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sagvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Som Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65719671
Postai cím: Ady Endre U. 35/A
Város: Som
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8655
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lenkey Tibor
Telefon: +36 84382559
E-mail: lenkeytibor@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.som.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Ságvár 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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317542019/
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/EKR000317542019/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: Ságvár-Som kerékpárút II.
Hivatkozási szám: EKR000317542019
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: „TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 Ságvár és Som község fenntartható
települési közlekedésfejlesztése - kerékpárút építés vállalkozási szerződés keretében”
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll 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: Ságvár-Som kerékpárút
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Ságvár-Som-Ádánd közigazgatási területe, a 65. sz. főút mentén.
A vállalkozási szerződésben és a KD-ban megadott helyrajzi számokon.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építés rövid leírása: Kerékpárút építés
A szakasz (Ságvár belterület) teljes hossza: 1583,64 m. 65. sz. főút 76+534 és 74+976 szelvények között.
Gyalogút építése a csatolt tervek szerint 76+534 és a 76+210 szelvények között.
Kerékpárút építése B szakasz (Ságvár és Ádánd külterület) teljes hossza: 2825,94 m 65. számú főút 74+976
és 72+152 szelvények között.
Kerékpárút építése C szakasz (Som Bel és Külterület) teljes hossza: 1556m. 65. sz. főút 72+152 és a
70+598 szelvények között.
Közvilágítás kivitelezése kerékpárút átvezetéseknél (9 db 8m magas alu oszlop, oszlopkar, lámpatest)
Gyalogos átkelőhelyek létesítése Somban (2 db átkelőhely, 65. sz. főúton, forgalomtechnika, járdakorrekció)
Som helyi közutak kátyúzása, kpos táblák, lakópihenő övezetek kijelölése (1005 m2 útfelújítás, 18 db
jelzőtábla) Faültetések, "A", "B", "C" szakasz (366 db fa ültetése a kerékpárút mentén)
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentációban.
A Vállalkozó feladatát a 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben,
a 2015. évi CXLIII. törvényben foglaltaknak, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, továbbá a

275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően köteles ellátni. A Vállalkozó szavatolja, hogy
tevékenységét a mindenkori érvényben lévő hazai törvények, szabványok, előírások figyelembe vétele
mellett végzi.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció és KD
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 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.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység engedélyköteles. Ajánlatkérő
a szükséges engedélyeket a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátotta. Ajánlatkérő az
engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
(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 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben)
(összesített CO érték) 1
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M2/ pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott szakember többlettapasztalata kivitelezési munkák irányításában (min 0 hó,max 36 hó) 1
3 Többletjótállás vállalása - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0
hónap, maximum 36 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 7
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: 260
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: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003
II.2.13) További információ A II.2.7 -ben megadott szerződés időtartama a mindkét fél általi aláírásával
kezdődik, melyre várhatóan az összegezés kiküldését követő 11. napon 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: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m)
és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok
valamelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek
ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági
szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]: SZ1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő,ha nem
szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem
Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az
Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1. Az ajánlattevőnek az
ajánlatának benyújtásakor nyilatkozatával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a
alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az
Ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk
kérése nélkül.
Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdései
alkalmazandóak.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ajánlatkérő
ellenőrzi. Ajánlattevő kizárólag abban az esetben köteles igazolást benyújtani, amennyiben nem
szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlattevő nyújtsa be az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai
tagságról szóló igazolást. A jelen pontban feltüntetett igazolás nem kérhető, amennyiben az
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a
gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezen adatbázis
elérhetőségét ajánlatában megjelölte.
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratnak ezt kell alátámasztania (Kbt. 65. § (9) bekezdés).
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az EKR-ben elektronikus ürlap benyújtásával teendö nyilatkozatot a közös ajánlattevök
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplö teszi meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét
arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az
alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az
ajánlatok bírálatasorán, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles
majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása
nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az
eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba,
amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat
az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására - az
ajánlattevő csatolja
M1/ A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának
napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96
hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és
telefonszáma és e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének)
időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési
beruházásra vonatkozó referencia-igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki
az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor az ajánlatkérő olyan arányban
fogadja el a referencia-igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az
ismertetett építési beruházás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő
az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az

ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés megrendelője által kiadott referenciaigazolásban meg kell adnia. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés)
M/2 Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, abban az esetben a
minimumkövetelmény igazolására előírt végzettséget és szakmai tapasztalatot a jogosultság
megléte igazolja. Amennyiben a jogosultság megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles
adatbázisban ellenőrizhető, úgy azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrzi. Ajánlattevő köteles
csatolni:
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozatot;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy a szerződés
teljesítésében személyesen vesz részt.
Bővebb információ a csatolt Ajánalttételi felhívásban olvasható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadásátvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett
- legalább 4000 m hosszúságú kerékpárút és/vagy aszfaltburkolatú út kivitelezésére vonatkozó
referenciával/referenciákkal.
Az alkalmassági követelménynek Ajánlattevők több szerződés bemutatásával is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára.
Az ajánlattevő 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. 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. § (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 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 szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 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.
M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő
szakemberrel, aki
- a végzettség terén: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
melléklete IV./3. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás
előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
és
- a szakmai gyakorlat terén: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
melléklete IV./3. rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti,
azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Ajánlatkérő elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal
rendelkező szakember bemutatását, továbbá ezen képzettséggel és végzettséggel egyenértékű
képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Az általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vállalkozási díj; mértéke 0,3
%, maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét
maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.
A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után,
a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a
teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj.
Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér:A nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbér fizetési
kötelezettség terheli. További részletek a szerződéstervezetben.
Jótállás: Az Ajánlatkérő előírja a 24 hónap jótállási idő vállalást és előnyként értékeli a többletjótállás
vállalását.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából
tervezetten a „TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 Ságvár és Som község fenntartható települési
közlekedésfejlesztése” tárgyúpályázat alapján nyújtott támogatásából történik. A támogatás
intenzitása: 100 %.
A támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg előleg
igénybevételének lehetőségét biztosítja Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő az előleg fizetését nem teszi
függővé Ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Tartalékkeret: Az ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A
szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla
nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, továbbá a mindenkori hatályos
jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
- 1. részszámla a kivitelezés 25 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül
számított vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó részének 25 %-áról,
- 2. részszámla a kivitelezés 50 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül
számított vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó részének 25 %-áról,
- 3. részszámla a kivitelezés 75 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül
számított vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó részének 25 %-áról,
- végszámla az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó
részének 25 %-áról.
Ajánlattevő a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult.
A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be, az ajánlatkérő által
kibocsátott teljesítésigazolás alapján. Nyertes ajánlattevő a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Ajánlatkérő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést
igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját
kiállítani.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irányadó.
Az Ajánlatkérő fizetési kötelezettségüket igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és
(5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla
kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő
bankszámlájára. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés teljesítése
során.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
AV esetén irányadó 322-es 32/A § (1) és 32/B §(1) és (2) bek.

A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevő figyelmét a
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben foglaltakra.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a nyertes ajánlattevő a 2016. évi IX.
törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt.
További részletek a KDban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
VI.3.4) További információk folytatása:
117.§szerinti sajátos szabályok: Ajánlatkérö a beszerzés tárgya, illetöleg a beszerzés becsült értékére
tekintettel a Kbt. 2. § (7) bekezdés, és a 21. § szabályai szerint jár el.
Ajánlatkérö a becsült értékre és a nyilvánosság biztosítására tekintettel alakított ki sajátos beszerzési
szabályokat. Ajánlatkérö a nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: Ajánlatkérö jelen
közbeszerzési eljárást összefoglaló tájékoztatás közzététele nélkül indítja meg. Ajánlatkérö a Kbt. 113. §
(1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. Ajánlatkérö a hirdetmény feladásának napjától számított legalább
15 napban határozza meg az ajánlattételi határidöt. Ajánlatkérö nem ír elö gazdasági és pénzügyi
alkalmassági minimumkövetelményt. Ajánlattevö a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
megfelelöen igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. A felhívásban elöírt kizáró okok
igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban
alkalmazandó szabályok szerint írja elö. Az ajánlatkérö kiegészítö 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 eltéröen
szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az
eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitöl. A hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, elöírása a közbeszerzési eljárásban és a
közbeszerzési szerzödésben nem alkalmazandó.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési
dokumentumok módosulnak, és a megfelelö ajánlattételhez még ésszerü idötartam (legalább 4
munkanap) áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidö nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérö nem
ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérö az eredeti
dokumentumokkal megegyezö helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetövé teszi. A közbeszerzési
dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejüleg értesíti ajánlatkérö valamennyi gazdasági
szereplöt, akik az eljárás iránt érdeklödésüket jelezték. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a kiegészítő
tájékoztatás kérése a Kbt. 56. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn túl érkezik, abban az esetben
Ajánlatkérő jogosult a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdésekre a választ a tárgyalási forduló során
megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza. Azonban ajánlatkérö arra kéri
a Tisztelt Ajánlattevöket, hogy – amennyiben lehetséges - lehetöség szerint már az ajánlatukban nyújtsák
be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat.Ajánlatkérö
tárgyalást tart a szerzödéses feltételekröl és a közbeszerzési müszaki leírásról (müszaki tartalomról)
is, valamint az ellenszolgáltatás összegéröl, ajánlattevök megajánlásairól jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott szabályok 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
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő
tárgyalást tart a szerződéses feltételekről és a közbeszerzési műszaki leírásról (műszaki tartalomról)
is, valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól. Ajánlatkérő nem határoz
meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult
vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő
megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő
jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség
esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. Bármely ajánlattevő távolmaradása nem akadálya a
tárgyalások megtartásának. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési
dokumentumokat, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a
közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárást meghirdető vagy megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb
közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy
egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét,
különösen ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági
szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre
jelentkezni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások
befejezésével végleges ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változzon,
c) az ajánlatkérő által meghatározott, a 87. § (1) bekezdés szerinti minimumkövetelmények
változzanak.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a végleges ajánlat megtételének időpontja a tárgyalás
megkezdésének napjától eltérő napon történik.
Amennyiben a változások nagyságrendje nem indokolja, Ajánlatkérő nem bocsát ki új, végleges
műszaki dokumentációt.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végleges ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. §
(2) bekezdésére.
Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A tárgyalási jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az
adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőknek megküldeni.
Amennyiben a tárgyalás időpontja vagy helye megváltozik, úgy az új időpontról, illetve helyről az
Ajánlatkérő EKR útján értesíti az Ajánlattevőt.
Az első tárgyalás időpontja: EKRben rögzítettek szerint.
A tárgyalás lezárásakor a végleges ajánlatokat ajánlatkérő értékeli, és csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő(k)
tekintetében végzi el a bírálatot.
A tárgyalás helye: Az ajánlatkérő székhelyén/8654 Ságvár, Fő utca 16./
Az első tárgyalás időpontja: EKR - ben rögzítettek szerint 10:00 óra
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/07/03 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/26 (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: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/07/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az
EKR az ajánlattételi határidö lejártát követöen, kettö órával késöbb kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidö lejártának idöpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés idöpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Részletek a KD-ban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: A nettó vállalkozási díj értékelési szempont esetében a fordított arányosítás
elvével, a szakember többlettapasztalata és a többletjótállás érti.sz. esetén egyenes arányosítás
módszerével,A környezetvédelmi szempont esetén a fordított arányosítás elvével
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: Ajánlatkérő(AK) előírja a Kbt. 40.§ alkalm. és előírja ingyenes Adobe progal titkosítás nélkül megnyitható/olvasható PDF(+árazott ktgv XLS)fájlf. alkalmazását. Ahol a Kbt.
vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérö a közbeszerzési
eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elö, a dokumentum benyújtható az EKRben kitöltött elektronikus ürlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus ürlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum
egyszerü elektronikus másolata formájában. A gazdasági szereplök(GSZ) vonatkozásában
csatolni kell:cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzöi aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képezö
nyilatkozatokat aláírták. Ajánlathoz csatolni kell: Kbt.66.§(2), felolvasólap, 66.§(6) a,b (nemleges
is). Közös ajánlattétel:Kbt.35.§(1)-(2) szerinti és EKR meghatalmazás, valamint megállapodás
csatolása.Kiegészítő tájékoztatás:Kbt. 56. §ban foglaltak a 114. §(6) és a sajátos szabályok szerinti
eltéréssel. Benyújtandó dokumentumok:Kbt.47.§(2). Hiánypótlás biztosított. Ajánlatban korábban
nem szereplö gazdasági szereplö hiánypótlással történö eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlás elrendelésére nem kerül sor. Számítási hiba javítás: Kbt.71.§(11) bek. Az idegen nyelvü
dokumentummal együtt annak magyar nyelvü fordítása is benyújtandó. Devizák átszámítása:
az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamok. Ajánlatkérö alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. FAKSZ: dr.

VI.4)

Bujdosó Arnold 00184, (Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.; 7090 Tamási, Petöfi
u 12. (Pf. 37.); Telefon: +36 74470699; Fax: +36 74470699; E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com.
Minden költség Ajánlattevőt terheli. A felhívás a 321-esKr.30.§(4)-ben és a KH által meghat.
minősítés szerint szigorúbb alkalmasságot tartalmaz. Ajánlatok bírálata: Kbt.69.§ (4). Nyertes
ATnek a 322-esKr 26.§ alapján legkésőbb a SZ-kötés időpontjára rendelkeznie kell jelen közbesz.
eljárás tárgyát képező építési beruházásokra, annak teljes időtartamára legalább 200.000.000
Ft/év és káreseményenként legalább 50.000.000 Ft összegű kivitelezői összkockázatú építésés szerelésbiztosítással. „Aj”-ba szándéknyilatkozatot kell tenni, mely szerint az AT vállalja, hogy
felelősségbiztosítást megköti/ kiterjeszti jelen beruházásra vonatkozóan a SZ megkötésének
időpontjáig. Szakmai ajánlat: szakmai önéletrajz(ok), árazott költségvetés, környeztterhelési
értéket alátámasztó dokumentum. Változásbejegyzés: ATnek nyilatkozniuk kell, hogy vane folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás(nemleges is), ha van igazolások benyújtása.
Részajánlattétel kizárása: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével
kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy
részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, hiszen a feladat
egy munkaterülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és
gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális
szempontok miatt. Ajánlatkérő álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából
adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az
egy építési beruházásnak számít. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.Részletek
a KD-ban. A Kbt. 117. § szerinti sajátos eljárási szabályokata felhívás egyéb pontja tartalmazza a
karakterkorlátra tekinttel.
A többlettapasztalat esetén az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az
adott szakember szakmai tapasztalatába.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/10 (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

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (10635/2019)
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: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 12078796
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50208731
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 12078796
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.obuda.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: BMSK Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(BMSK Zrt.) (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
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: állami magasépítési beruházás
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: Óbudai Árpád Gimnázium tornatermének kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000319362019
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 feladat az engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció
alapján, tornaterem kialakítása és lift kivitelezése, az alábbi műszaki paraméterekkel:
Tornaterem küzdőterének mérete: 364,72 m2
Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 5,15 m
Bemelegítő és konditerem: 47,55 m2
Vizesblokk: 48,41 m2
Liftépítés befoglaló alapterület: 5 m2
Tanári pihenők: 32,71 m2
Közlekedő: 10,06 m2
Büfé: 22,28 m2
A kivitelezés két részre bontható. 1) A tervezett kűzdőtérre, a közvetlen környezetében kialakítandó,
lépcsőre, vizesblokkal szerelt Tanári pihenőre, kondicionáló teremre és gépházra. 2) Az akadálymentesítést
megvalósító lift és környezetének kialakítására. A felvonóhoz, az érkező szinten lévő porta átalakítása, a
fentebbi szinteken pedig vizesblokkok kialakítása tartozik. A felsoroltakon kívül egy büfé és egyéb falazási-,
burkolási munkákkal megvalósuló átalakítás kerülnek kivitelezésre.
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: Óbudai Árpád Gimnázium tornatermének kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45231220-3
45231300-8
45231400-9
45212200-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. (17569/1 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladat az engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció
alapján, tornaterem kialakítása és lift kivitelezése, az alábbi műszaki paraméterekkel:
Tornaterem küzdőterének mérete: 364,72 m2
Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 5,15 m
Bemelegítő és konditerem: 47,55 m2
Vizesblokk: 48,41 m2
Liftépítés befoglaló alapterület: 5 m2
Tanári pihenők: 32,71 m2
Közlekedő: 10,06 m2
Büfé: 22,28 m2
A kivitelezés két részre bontható. 1) A tervezett küzdőtérre, a közvetlen környezetében kialakítandó,
lépcsőre, vizesblokkal szerelt Tanári pihenőre, kondicionáló teremre és gépházra. 2) Az akadálymentesítést
megvalósító lift és környezetének kialakítására. A felvonóhoz, az érkező szinten lévő porta átalakítása, a
fentebbi szinteken pedig vizesblokkok kialakítása tartozik. A felsoroltakon kívül egy büfé és egyéb falazási-,
burkolási munkákkal megvalósuló átalakítás kerülnek kivitelezésre.
(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 M1)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az
MV-É-M jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap min. 0 – max. 20 hó) 15
2 3. Az M1)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap
min. 0 – max. 20 hó) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Vállalkozói díj (5% tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Részajánlat mellőzésének indoka: Egy műemlék épületben kerül a tornaterem 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: Rész száma: Elnevezés: Óbudai Árpád Gimnázium tornatermének kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel
nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/18 (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:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Bóly Város Önkormányzat (10255/2019)
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: Bóly Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50048690
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 3
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hárs József
Telefon: +36 69368900
E-mail: hivatal@boly.hu
Fax: +36 69869440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.boly.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.boly.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: Bóly mezőgazdasági utak felújítása, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000230182019
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:
Jelen eljárás keretében Bóly külterületén 4 db útszakasz kerül fejlesztésre.
A fejlesztés Bóly 0146/1, 0172, 1684, 1917 hrsz alatti földútjait érinti, melyek önkormányzati tulajdonú,
külterületi földutak, melyek stabilizálását; valamint alépítményének és szilárd burkolatának kialakítását kell
megvalósítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74709095 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Bóly 0146/1 hrsz-ú külterületi földút szilárd burk
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45232452-5

Kiegészítő szójegyzék

45233220-7
45233221-4
45233290-8
45233292-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7754 Bóly, 0146/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat: A külterületi földút szilárd burkolattal történő kiépítése és csapadékvíz elvezetése.
Az út szerepe: gazdasági út lesz (önkormányzati közút), elsődleges szerepe a Békáspuszta körüli
mezőgazdasági területek kiszolgálása, elérhetővé tétele.
A tervezett 0146/1. hrsz-ú út kezdő és végszelvénye a telekhatárhoz csatlakozik.
Előtte a meglévő betonúthoz csatlakozva kiegészítő burkolatot kell építeni, a végszelvény után a földút és a
földárok rendezése szükséges.

A 0140 hrsz-ú útra 20,0 m hosszon 3,0 m szélességben sárrázót kell építeni.
Az út hossza 947,45 m, szélessége 4,00 m, burkolata aszfalt.
A tervezett pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 kopóaszfalt
- 20 cm Ckt-4 útalap (2,0 m-ként hézagolva vagy mikro repesztéssel)
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció (zúzottkő) fagyvédő-javító réteg.
- 1 rtg geotextília (9 kN/m, min. 200 g/m2)
- Tükörszint, várható E2= 30-35 MN/m2
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett út burkolata egyoldali 2,5%-os esésű, mellé 1,0-1,0 m széles 5%-os esésű földpadka épül.
A 0+525 szelvény és a 0+600 szelvény között Na 40 betoncső átereszt kell építeni.
A tisztítása miatt a 0+563 szelvényben 1,30*1,30 *1,40 m belméretű monolit beton tisztító aknát kell építeni.
Az áteresz előtt és után az árkot burkolni kell.
A projekt megvalósítása építési engedélyköteles tevékenység.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
-felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
-minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a
közlekedési hatóság engedélyében, a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
-az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
-minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos
működéséhez/használathoz szükséges,
-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását
köteles átadni,
-átadási és megvalósulási terv elkészítése, a forgalomba helyezési engedély benyújtásához szükséges
dokumentáció, elkészítése és átadása a Megrendelőnek, 3 papíralapú példányban +1 pdf formátumban,
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és
elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése
előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
-a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és
jótállási kötelezettségek ellátása,
-a nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása
az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos
működtetéséhez szükséges,
-a nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott
esetben a szakfelügyelt megkérése, melynek költsége a Vállalkozót terheli.
-rendelkezésre állás a forgalomba helyezési eljárás során;
Egyenértékűség:321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések,
továbbá az építési engedély tartalmazzák.
Egyenértékűség:321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés A kivitelezési munkával
kapcsolatos részletes információt é
(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 jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap) 10
2 2. AF III.1.3) /M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva
(min.0 hónap-max. 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
Értékelés során adható pontok alsó és felső határa:0-10. 1. Ár: fordított arányosítás, 1. ért. szempont.:
arányosítás; 2. ért. szempont.: egyenes
arányosítás.
II.2.1)
Elnevezés: Bóly 1917 hrsz ingatlanon mezőgazdasági út építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45232452-5
45233220-7
45233221-4
45233290-8
45233292-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7754 Bóly, 1917 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat: Mezőgazdasági út építése és csapadékvíz elvezetése.
Az út szerepe: gazdasági út lesz (önkormányzati közút).
A tervezett 1917. hrsz-ú út kezdőszelvénye csatlakozik a 1951/1 hrsz-ú út meglévő burkolat széléhez, a
végszelvénye csatlakozik a 1864 hrsz-ú út meglévő burkolat széléhez.
Az út hossza 205,60 m, szélessége 3,0 m, burkolata aszfalt.
A tervezett pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 kopóaszfalt
- 20 cm Ckt-4 útalap
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció (zúzottkő) fagyvédő-javító réteg.
- 1 rtg geotextília (9 kN/m, min. 200 g/m2)
- Tükörszint, várható E2= 30-35 MN/m2
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett út burkolata vápás kialakítású, 2,5%-os esésű, mellé 0,5 m széles 5%-os esésű földpadka épül.
A projekt megvalósítása építési engedélyköteles tevékenység.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
-felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
-minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a
közlekedési hatóság engedélyében, a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
-az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
-minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos
működéséhez/használathoz szükséges,
-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását
köteles átadni,
-átadási és megvalósulási terv elkészítése, a forgalomba helyezési engedély benyújtásához szükséges
dokumentáció, elkészítése és átadása a Megrendelőnek, 3 papíralapú példányban +1 pdf formátumban,
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és
elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése
előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
-a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és
jótállási kötelezettségek ellátása,
-a nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása
az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos
működtetéséhez szükséges,

-a nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott
esetben a szakfelügyelt megkérése, melynek költsége a Vállalkozót terheli.
-rendelkezésre állás a forgalomba helyezési eljárás során;
Egyenértékűség:321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések,
továbbá az építési engedély 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 1. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap) 10
2 2. AF III.1.3) /M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva
(min.0 hónap-max. 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
Értékelés során adható pontok alsó és felső határa:0-10. 1. Ár: fordított arányosítás, 1. ért. szempont.:
arányosítás; 2. ért. szempont.: egyenes
arányosítás.
II.2.1)
Elnevezés: Bóly 1684 hrsz-ú külterületi földút szilárd burk.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45233220-7
45233221-4
45233290-8
45233292-2
45232452-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7754 Bóly, 1684 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat: A külterületi földút szilárd burkolattal történő kiépítése
Az út szerepe: gazdasági út lesz (önkormányzati közút).
Ezzel a mezőgazdasági területek lehető legrövidebb úton való megközelítését teszi lehetővé.
A 1684 hrsz-ú út kezdőszelvénye csatlakozik a 1632 hrsz-ú út meglévő burkolat széléhez, a végszelvénye
csatlakozik a 1691 hrsz-ú út meglévő burkolat széléhez.
Az út hossza 174,00 m, szélessége 3,00 m, burkolata aszfalt.
A tervezett pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 kopóaszfalt
- 20 cm Ckt-4 útalap

- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció (zúzottkő) fagyvédő-javító réteg.
- 1 rtg geotextília (9 kN/m, min. 200 g/m2)
- Tükörszint, várható E2= 30-35 MN/m2
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett út burkolata vápás kialakítású, 2,5%-os esésű, mellé 0,5 m széles 5%-os esésű földpadka épül.
A projekt megvalósítása építési engedélyköteles tevékenység.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
-felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
-minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a
közlekedési hatóság engedélyében, a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
-az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
-minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos
működéséhez/használathoz szükséges,
-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását
köteles átadni,
-átadási és megvalósulási terv elkészítése, a forgalomba helyezési engedély benyújtásához szükséges
dokumentáció, elkészítése és átadása a Megrendelőnek, 3 papíralapú példányban +1 pdf formátumban,
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és
elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése
előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
-a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és
jótállási kötelezettségek ellátása,
-a nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása
az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos
működtetéséhez szükséges,
-a nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott
esetben a szakfelügyelt megkérése, melynek költsége a Vállalkozót terheli.
-rendelkezésre állás a forgalomba helyezési eljárás során;
Egyenértékűség:321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések,
továbbá az 1.-3. részek tekintetében az építési engedély 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 1. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap) 10
2 2. AF III.1.3) /M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva
(min.0 hónap-max. 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
Értékelés során adható pontok alsó és felső határa:0-10. 1. Ár: fordított arányosítás, 1. ért. szempont.:
arányosítás; 2. ért. szempont.: egyenes arányosítás.
II.2.1)

Elnevezés: Bóly 0172 hrsz külterületi földút mechanikai stab.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45232452-5

Kiegészítő szójegyzék

45233220-7
45233221-4
45233290-8
45233292-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7754 Bóly, 0172 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat: A külterületi földút mechanikai stabilizációja
Az út szerepe: gazdasági út lesz, szántóföldi gyűjtőút (önkormányzati közút), elsődleges szerepe a művelt
területek időjárástól független elérése.
A tervezett 0172. hrsz-ú út kezdő és végszelvénye telekhatáron van.
A meglévő 0146/2 hrsz-u betonúthoz való csatlakozáshoz 8,0 m hosszú, mintegy 33 m2 felületű szakaszra
van szükség.
Az út hossza 242,0 m, szélessége 3,0 m, burkolata zúzottkő.
A tervezett pályaszerkezet:
- 30 cm FZKA 0/56 zúzottkő
- 1 rtg geotextília mint tisztasági réteg (9 kN/m, min. 200 g/m2)
- Tükörszint, várható E2= 30-35 MN/m2
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett út burkolata egyoldali 2,5%-os esésű, mellé 0,5 m széles 5%-os esésű földpadka épül.
A projekt megvalósítása nem építési engedélyköteles tevékenység.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
-felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
-minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a, a
tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
-az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
-minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos
működéséhez/használathoz szükséges,
-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását
köteles átadni,
-átadási és megvalósulási terv elkészítése és átadása a Megrendelőnek, 3 papíralapú példányban +1 pdf
formátumban,
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és
elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése
előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
-a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és
jótállási kötelezettségek ellátása,
-a nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása
az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos
működtetéséhez szükséges,
-a nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott
esetben a szakfelügyelt megkérése, melynek költsége a Vállalkozót terheli.
Egyenértékűség:321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések
tartalmazzák..
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 1. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap) 10
2 2. AF III.1.3) /M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva
(min.0 hónap-max. 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
Értékelés során adható pontok alsó és felső határa:0-10. 1. Ár: fordított arányosítás, 1. ért. szempont.:
arányosítás; 2. ért. szempont.: egyenes arányosítás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bóly 0146/1 hrsz-ú külterületi földút szilárd burk
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:
2019/05/24 (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: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: info@gepito.hu
Telefon: +36 309721500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732961202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53577641
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55351260
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: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732961202
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: 2 Rész száma: Elnevezés: Bóly 1917 hrsz ingatlanon mezőgazdasági út 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:
2019/05/24 (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: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: info@gepito.hu
Telefon: +36 309721500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732961202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7280181
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8592160
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: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732961202
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: 3 Rész száma: Elnevezés: Bóly 1684 hrsz-ú külterületi földút szilárd burk.
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:
2019/05/24 (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: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: info@gepito.hu
Telefon: +36 309721500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732961202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6141661

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6227735
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: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732961202
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: 4 Rész száma: Elnevezés: Bóly 0172 hrsz külterületi földút mechanikai stab.
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:
2019/05/24 (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: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: info@gepito.hu
Telefon: +36 309721500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732961202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4469550
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4537940
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: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732961202
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:
2019/06/07 (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:
2019/06/11 (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

Budaörs Város Önkormányzata (9543/2019)
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: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15796772
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.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: Beszterce utca építése
Hivatkozási szám: EKR000405942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Építési munka: Budaörs, Beszterce utca A belterületi lakóutca műszaki állapota indokolja a teljes körű
átépítést. Ennek megfelelően
az utca 163 m-es hosszán átlagosan 4,25 m széles teljes pályaszerkezetű, aszfaltburkolatú út épül, a
Torockó utca felőli végén 6,0 m-es
kiszélesítéssel, a meglévő kapubejárók átépülnek, és zárt csapadékcsatorna kerül kialakításra. A beruházás
során egyoldali térkő
burkolatú járda is épül. Főbb mennyiségek: hossza: 163 m burkolatszélesség: átlag 4,25 m
csapadékcsatorna átmérője, hossza: Ø40
KG-PVC csatornacső: 109,0 m Ø30 KG-PVC csatornacső: 17,0 m
2. A megvalósult teljesítéssel kapcsolatban tervezési és dokumentum
szolgáltatást (a továbbiakban: e-közmű adatszolgáltatás) az alábbiak szerint kell teljesíteni: A teljesítéssel
érintett csapadékvíz
elvezetésről, az egységes elektronikus közműnyilvántartásra (un. e-közmű) vonatkozó hatályos
jogszabályoknak mindenben megfelelő
adattartalommal és formátumban, valamint a Megrendelő térinformatikai rendszerébe a vállalkozási
szerződés melléklete szerinti
adatszolgáltatást készíteni és Megrendelőnek átadni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47995722 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Beszterce utca építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Budaörs, Beszterce utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kiegészítő szójegyzék

1. Építési munka: Budaörs, Beszterce utca A belterületi lakóutca műszaki állapota indokolja a teljes körű
átépítést. Ennek megfelelően
az utca 163 m-es hosszán átlagosan 4,25 m széles teljes pályaszerkezetű, aszfaltburkolatú út épül, a
Torockó utca felőli végén 6,0 m-es
kiszélesítéssel, a meglévő kapubejárók átépülnek, és zárt csapadékcsatorna kerül kialakításra. A beruházás
során egyoldali térkő
burkolatú járda is épül. Főbb mennyiségek: hossza: 163 m burkolatszélesség: átlag 4,25 m
csapadékcsatorna átmérője, hossza: Ø40
KG-PVC csatornacső: 109,0 m Ø30 KG-PVC csatornacső: 17,0 m
2. A megvalósult teljesítéssel kapcsolatban tervezési és dokumentum
szolgáltatást (a továbbiakban: e-közmű adatszolgáltatás) az alábbiak szerint kell teljesíteni: A teljesítéssel
érintett csapadékvíz
elvezetésről, az egységes elektronikus közműnyilvántartásra (un. e-közmű) vonatkozó hatályos
jogszabályoknak mindenben megfelelő
adattartalommal és formátumban, valamint a Megrendelő térinformatikai rendszerébe a vállalkozási
szerződés melléklete szerinti
adatszolgáltatást készíteni és Megrendelőnek átadni.
(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 (hónap) (minimum 36, maximum 60) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A határidő részletezése
1. építési munka: A munkaterület átadásától számított 60 napon belül, amely magába kell, hogy foglalja a
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát
2. az e-közmű adatszolgáltatást legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdésétől számított 60 napon
belül kell teljesíteni
3. véghatáridő: A munkaterület átadásától számított 120 napon belül
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: Beszterce utca 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:
2019/05/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26809326
Postai cím: Akác Köz 1. IX/25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: geokontaktkft@gmail.com
Telefon: +36 309318730
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23875706241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 47995722
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: Az alvállalkozó
különböző útépítési feladatokat végez.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26809326
Postai cím: Akác Köz 1. IX/25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23875706241
Hivatalos név: Soldobau Mélyépítő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74909841
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1./2.

Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14622627241
Hivatalos név: Ambíció Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81090857
Postai cím: Pomázi Út 12.B
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10435070213
Hivatalos név: Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43955226
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 73
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238433213
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:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (9758/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43838114
Postai cím: Mechwart Liget 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Keszei Zsolt
Telefon: +36 13465400
E-mail: Keszei.Zsolt@masodikkerulet.hu
Fax: +36 13465505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerulet.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: Ördögárok_Nagyrét_utcánál_körforgalom_építés_2018
Hivatkozási szám: EKR001175462018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233128-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Beszerzés tárgya: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén belül elhelyezkedő
Ördögárok utca és Nagyrét utca által határolt csomópontban körfogalom építési munkáinak teljes körű
elvégzése
Irányadó, főbb mennyiségek:
A kivitelezéssel érintett csomópont öt ágból áll: Zsíroshegyi út – Nagyrét utca (északi ág) – Ördögárok utca
(keleti ág) – Nagyrét utca (déli ág) –Ördögárok utca (nyugati ág), erre tekintettel a kivitelezés során öt ágú,
egysávos, elnyújtott körfogalom építésére kerül sor.
A tervezett gyalogátkelőhelyek csatlakozásainál a vakok és gyengén látók közlekedésének megkönnyítése
érdekében taktilis jeleket kell kiépíteni.
A körfogalom kiépítése során az alábbi felépítésű útpálya szerkezet megvalósítására kerül sor:
35 mm vtg. AC-11 kopó (F) hengerelt aszfalt kopóréteg
70 mm vtg. AC-22 kötő (F) hengerelt aszfalt kötőréteg
90 mm vtg. AC-32 alap (F) hengerelt aszfalt alapréteg
üvegszálas feszültségelosztó réteg
200 mm vtg. Ckt cementstabilizációs alap
200 mm vtg. homokos kavics ágyazat
595 mm vtg. összvastagságú burkolatszerkezet
A kivitelezés az alábbi szakági munkák elvégzését jelenti: forgalomtechnika, közvilágítás, útépítés,
csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kiváltás, továbbá opciós tételként: telekommunikációs hálózat átépítése
A kivitelezéssel kapcsolatos összes részletes előírást a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és árazatlan költségvetési kiírás
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 210358981 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Ördögárok_Nagyrét_utcánál_körforgalom_építés_2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233128-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, II. kerület közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beszerzés tárgya: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén belül elhelyezkedő
Ördögárok utca és Nagyrét utca által határolt csomópontban körfogalom építési munkáinak teljes körű
elvégzése
Irányadó, főbb mennyiségek:
A kivitelezéssel érintett csomópont öt ágból áll: Zsíroshegyi út – Nagyrét utca (északi ág) – Ördögárok utca
(keleti ág) – Nagyrét utca (déli ág) –Ördögárok utca (nyugati ág), erre tekintettel a kivitelezés során öt ágú,
egysávos, elnyújtott körfogalom építésére kerül sor.
A tervezett gyalogátkelőhelyek csatlakozásainál a vakok és gyengén látók közlekedésének megkönnyítése
érdekében taktilis jeleket kell kiépíteni.
A körfogalom kiépítése során az alábbi felépítésű útpálya szerkezet megvalósítására kerül sor:
35 mm vtg. AC-11 kopó (F) hengerelt aszfalt kopóréteg
70 mm vtg. AC-22 kötő (F) hengerelt aszfalt kötőréteg
90 mm vtg. AC-32 alap (F) hengerelt aszfalt alapréteg
üvegszálas feszültségelosztó réteg
200 mm vtg. Ckt cementstabilizációs alap
200 mm vtg. homokos kavics ágyazat
595 mm vtg. összvastagságú burkolatszerkezet
A kivitelezés az alábbi szakági munkák elvégzését jelenti: forgalomtechnika, közvilágítás, útépítés,
csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kiváltás, továbbá opciós tételként: telekommunikációs hálózat átépítése
A kivitelezéssel kapcsolatos összes részletes előírást a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és árazatlan költségvetési kiírás
tartalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgya szerinti kivitelezési munka engedélyköteles.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tervekben, műszaki leírásban és árazatlan költségvetési
kiírásban megnevezett konkrét termékekre, gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek,
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése értelmében e meghatározások mellett minden
esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő
feladata.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen eljárás tárgyalás nélküli eljárás, így a kiírással beleértve
az árazatlan egységárgyűjteménnyel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és a keretszerződés tervezettel
kapcsolatos észrevételeket – a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatáskérés szabályainak megfelelően
– kizárólag az ajánlattételi szakaszban lehet az ajánlatkérő felé jelezni. Az ajánlat benyújtását követő
észrevételekre a jelen eljárás keretében nincs lehetőség.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: mértéke 2 %/nap;
Meghiúsulási kötbér: mértéke 20 %.
Jótállás: Ajánlattevő a vállalkozási keretszerződés teljesítése során a teljesítés igazolás elfogadását követő
első munkanaptól számított 12 -24 naptári hónap (a nyertes ajánlattevő ajánlata szerinti mértékű) azonos
naptári napját követő első munkanapig jótállást köteles vállalni a kivitelezési munkák és a beépítésre kerülő
anyagokra egyaránt.
(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: Az ajánlattevő által vállalt jótállási idő (a sikeres
műszaki átadás-átvétel időpontjától számítottan hónapokban megadva) (min. 12 hónap max. 24
hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1.)részszempont:Egyösszegű nettó ajánlati ár(HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a kivitelezéssel érintett területen kiépítendő telekommunikációs hálózat
kiépítését opciós tételként, erre vonatkozó külön írásos megrendelés esetén kéri kivitelezni, erre

tekintettel a kiviteli tervekben szereplő telekommunikációs hálózat átépítés munkarész teljes
egésze a közbeszerzési eljárás során opciós munkarész, amelyet ajánlattevőknek be kell áraznia
és az ajánlatok összehasonlítása alapjául szolgáló egyösszegű ajánlati árban is szerepeltetnie
kell, a munkákat azonban a Vállalkozónak kizárólag a Megrendelő erre vonatkozó megrendelése
esetén kell elvégeznie. Megrendelő az opciós munkarész megrendelését legkésőbb a szerződés
hatálybalépésétől számított 60. napon belül adhatja le a Vállalkozónak, Vállalkozó kizárólag a
határidőben megrendelt opciós munkarész kivitelezésére köteles.
Tekintettel arra, hogy az opciós munkarész kivitelezése a többi munkarész kivitelezésével
párhuzamosan is végezhető, az opciós munkarész megrendelése a szerződés teljesítésével
kapcsolatban meghatározott teljesítési határidőt nem módosítja
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Ördögárok_Nagyrét_utcánál_körforgalom_építés_2018
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/15 (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: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243
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: 210358981
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: 70 %
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: Garden-System Kertépítő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87053494
Postai cím: Móra Ferenc Utca 87.
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13664529213
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243
Hivatalos név: Ambíció Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81090857
Postai cím: Pomázi Út 12.B
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10435070213
Hivatalos név: Varland Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25407251
Postai cím: Kén Utca 6
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14560624243
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:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (10638/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83008025
Postai cím: Bakáts Tér 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Helyes János
Telefon: +36 304847329
E-mail: helyes.janos@gmail.com
Fax: +36 17002490
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: Bp.IX. Pöttyös Bölcsőde homlokzati hőszigetelés
Hivatkozási szám: EKR000366942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest, IX. kerület Pöttyös u. 8. szám alatt lévő Pöttyös Bölcsőde épületének homlokzati hőszigetelése:
400 m2 homlokzati hőszigetelés a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27048908 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Bp.IX. Pöttyös Bölcsőde homlokzati hőszigetelés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, IX. kerület Pöttyös u. 8. szám alatt lévő Pöttyös
Bölcsőde
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest, IX. kerület Pöttyös u. 8. szám alatt lévő Pöttyös Bölcsőde épületének homlokzati hőszigetelése:
400 m2 homlokzati hőszigetelés a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elkészült kivitelezési munkára vállalt garanciális időtartam a műszaki
átadás-átvételtől számítva (hónap, min. 6 hónap, max. 12 hónap) 20
2 Késedelmes teljesítés esetére vállalt késedelmi kötbér (HUF, min. 30.000 HUF/nap, max. 150.000
HUF/nap) 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
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: Bp.IX. Pöttyös Bölcsőde homlokzati hőszigetelés
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:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabados és Társa Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40234120
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Utca 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1212
Ország: Magyarország
E-mail: iroda.szabados@gmail.com
Telefon: +36 204240232
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13133076243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25430000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27048908
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13801513
Postai cím: Páva Utca 32./B. 2.em.12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13565884243
Hivatalos név: Szabados és Társa Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40234120
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Utca 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1212
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13133076243
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:
2019/04/01 (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:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

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

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10473/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest 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: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 177662110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkolásgátló oszlopok, hajlított csőkorlátok
Hivatkozási szám: EKR000429502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44144000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szerződés megnevezése: Adásvételi keretmegállapodás parkolásgátló oszlopok, hajlított csőkorlátok
beszerzésére.
A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt.
104. § (3) bekezdés alapján a 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes
keretmegállapodás (Keretmegállapodás) megkötésére irányul.
Keretösszeg: nettó 18.000.000,- Ft
A beszerzésre kerülő parkolásgátló oszlop, hajlított csőkorlát termékek
1. Centrum típusú vagy azzal egyenértékű parkolásgátló poller horganyzott kívánt színre szinterezve
2. krómozott, polírozott
3. 5/4" hajlított korlát 60 cm - horganyzott
4. 60 cm - festett
5. 60 cm - krómozott, polírozott
6. 90 cm - horganyzott
7. 90 cm - festett
8. 90 cm –krómozott, polírozott
9. 5/4" hajlított korlát középen osztott 140x120 cm - horganyzott
10. 130x90 cm - horganyzott
11. 6/4" hajlított korlát 60 cm - horganyzott
12. 60 cm - festett
13. 90 cm - horganyzott
14. 90 cm - festett
15. Kerékpár támasz horganyzott
16. Dalma típusú poller vagy azzal egyenértékű poller horganyzott, festett
Abban az esetben, ha az Árazott Költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozó beszerzési igény merül
fel, Ajánlatkérő a szerződéstervezetben ismertetett módon konzultációt folytat le az ajánlattevővel és adott
esetben, megfelelő egyedi ajánlat alapján megrendeléssel élhet az egyedi ajánlat vonatkozásában. A
konzultáció alapján történő (egyedi) megrendelések összértéke nem haladhatja meg a keretösszeg 30%-át.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Parkolásgátló oszlopok, hajlított csőkorlátok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44144000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Keretmegállapodás időtartama: a mindkét fél általi aláírástól számított 12 hónap. A keretmegállapodás
keretösszege: nettó
18.000.000,- Ft. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A
felmerülő igények függvényében
kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre, valamint adott esetben a Kbt.
105. § (1) bek. c) ponton
alapján a szerződéstervezetben meghatározottak szerinti konzultációra és egyedi megrendelésre.
Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes
keretösszeg felhasználása előtt lejár.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan sor kerül a következő tételek
megrendelésére (azzal, hogy a
jelen tájékoztatás nem minősül kötelezettségvállalásnak):
-1.500 db Centrum típusú vagy azzal egyenértékű parkolásgátló poller - horganyzott kívánt színre
szinterezve;
- 500 db 5/4" hajlított korlát - 60 cm – horganyzott;
- 500 db 5/4" hajlított korlát - 90 cm - horganyzott
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Készletbiztonság Centrum típusú vagy azzal egyenértékű parkolásgátló
poller – horganyzott kívánt színre szinterezve – tekintetében (min. 150 db/hó) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06289 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Parkolásgátló oszlopok, hajlított csőkorlátok
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:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: METRUM Fém- és Műszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97653640
Postai cím: Halom Utca 8/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 12612540
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12612540
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14038974242
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: 18000000
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: METRUM Fém- és Műszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97653640
Postai cím: Halom Utca 8/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14038974242

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:
2019/06/11 (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

Budapesti Rendőr-főkapitányság (9986/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44893390
Postai cím: Teve Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kádár Andrea
Telefon: +36 14435305
E-mail: kadaran@budapest.police.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.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
x 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 Budapesti Rendőr-főkapitányság által üzemeltetett konyhák részére csomagoló és
segédanyagok, nátron tasakok és zsákok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000890012018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
37823900-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész Fő CPV-kód:1 [ 37823900 - 2 ] A Budapesti Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő konyhák
részére, élelmiszeripari csomagoló és segédanyagok 71 tétel vonatkozásában ami az alábbiakat
tartalmazza:
Alufólia (háztartási kiszerelés max 40 m/tekercs) 11 000 m
Ételmintás tasak (20,5 x 35 cm) 15 000 db
Fogvájó (300 db/doboz) 200 doboz
Folpack fólia gépi (1500 m/tekercs, 450 mm széles) 20 tekercs
Folpack fólia (háztartási kiszerelés max 40 m/tekercs) 6 000 m
Gulyástál alj 750 ml. 15 000 db
Gulyástál tető 750 ml. 15 000 db
Gulyástál alj 500 ml. 1 500 db
Gulyástál tető 500 ml 1 500 db
Gulyástál füles, tető nélkül 750 ml. 5 000 db
Habtálca (K70, 180 x 140 mm) 20 000 db
Hengerpapír ipari (14 kg/henger) 250 kg
Hegeszthető fedőfólia tálcazáróhoz 340mmx500 m/tek. 2 000 m
Hegeszthető fedőfólia tálcazáróhoz 420mmx500 m/tek. 3 000 m
Imbisztál alj 400 ml 10 000 db
Imbisztál tető 400 ml 10 000 db
Imbisztál alj 200 ml. 14 000 db
Imbisztál tető 200 ml. 14 000 db
Kalapcsomagoló papír (60 x 80 mm ív, 23 gr-os) 200 kg
Kávékeverő lapát (9 cm) 80 000 db
Keverőpohár alj műanyag 300 ml. 5 000 db
Keverőpohár tető műanyag 300 ml. 5 000 db
Mignon kapszula 7-es, 50 mm-es. 10 000 db
Műa. Kanál (17 cm) 15 000 db
Műa. Kávés kanál (11 cm) 35 000 db
Műa. Kés (17 cm) 5 000 db
müa. Kocsonyástál (átlátszó 400 ml) 5 000 db
Műa. Lapos tányér (átm: 21 cm) 60 000 db
Műa. Pohár 1dl 50 000 db
Műa. Pohár 2dl 150 000 db
Műa. Pohár 3dl 80 000 db
Műa. Pohár 5 dl. 1 000 db
Műa. Villa 17 cm 15 000 db
Műa. ovális eldobható tálca (440x300 mm) 100 db
Papírtálca közepes 140x200 mm. 23 000 db
Papírtálca nagy. 190x270 mm 13 000 db
Papír tálca kicsi 110x165 mm 20 000 db
Pe. kukazsák kicsi 50x55 cm 40 000 db
Pe. Kukazsák közepes 60x80 cm 50 000 db

Pe. sitteszsák (55 x 110 cm, átlátszatlan, fekete, 0,1mm vastag) 80 000 db
PE sittes zsák nagy (100 x 150 cm átlátszatlan, fekete 0,1 mm vt 5 000 db
Pe. tasak 300x500mm 90 000 db
Pe. tasak 250x350mm 30 000 db
Pe. tasak 400x600mm 42 000 db
Pergamenpótló zsírpapír (60 x 80 mm-es ív, 50 gr-os) 400 kg
Skip500 műa doboz tálc. záróhoz (187x137x36 mm, fekete) 50 000 db
Skip750 műa doboz tálc.záróhoz (187x137x50 mm fekete) 76 000 db
Sütőipari zacskó 1/2 38 000 db
Sütőipari zacskó 1/1 60 000 db
Sütőipari zacskó 2/1 17 000 db
Sütőipari zacskó 3/1 4 000 db
Sütőipari zacskó 5/1 4 000 db
Sütőipari zacskó 10/1 1 000 db
Svéddoboz alj 9 000 db
Svéddoboz tető 9 000 db
Szalvéta: családi, 1 rétegű 4-be hajtott, 32x32 cm 80 db/cs. 1 800 csomag
Szalvéta exluzív: gourmand minőség min. 2 rét., vastag, színes 50 db./cs. 1 700 csomag
Szögletes műa. doboz (750 ml) 10 000 db
Szögletes műa. doboz (750 ml) tető 10 000 db
TMF500 (137x95x65 mm.) műa doboz tálcazáró géphez 4 000 db
Tortadoboz (29*29*14) 200 db
Tortacsipke kör 320 mm átmérő 200 db
Vákuum tasak 150x250mm tépéskönnyítővel* 4 000 db
Vákuum tasak 150x350mm tépéskönnyítővel* 4 000 db
Vákuum tasak 180x300mm tépéskönnyítővel* 23 000 db
Vákuum tasak 250x350mm tépéskönnyítővel* 5 000 db
Vákuum tasak 300x400mm osztott, tépéskönnyítővel* 40 000 db
Vákuum tasak 250x300mm tépéskönnyítővel* 10 000 db
Variadoboz alj 425 ml. 1 500 db
Variadoboz tető 425 ml. 1 500 db
Z hajtott szalvéta Novafold adagolóba (300 db/cs) 2 300 csomag
2.rész: Fő CPV-kód:1 19640000-4 műanyag és nátron tasakok és zsákok (79600db)
Polietilén tasakok és zsákok
8 x 10 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
20 x 30 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
36 x 43 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
50 x 55 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
60 x 70 cm vastagság: 0,08 mm 10 000 db
60 x 120 cm vastagság: 0,10 mm 18 000 db
Nátron tasakok és zsákok (Nátron tasakok légáteresztő 120 gr-os nátron papír, elefántcsont fehér színben)
légáteresztő ragasztott 8 x 10 x 5 cm 4 400 db
légáteresztő ragasztott 20 x 30 x 7 cm 6 000 db
légáteresztő ragasztott 36 x 40 x 10 cm 4 400 db
légáteresztő ragasztott 40 x 60 x 10 cm 4 400 db
légáteresztő ragasztott 50 x 55 x 10 cm 4 400 db
25 kg-os 795 x 495 mm 4 400 db
50 kg-os 865 x 545 mm 6 000 db
éves mennyiségének folyamatos beszerzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 28662400 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Élelmiszeripari csomagoló és segédanyagok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37823900-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. szám alatt lévő központi konyha,
és a 1097 Budapest, Nádasdy u. 1-3. alatt lévő élelmiszer raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész A Budapesti Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő konyhák részére, élelmiszeripari
csomagoló és segédanyagok 71 tétel vonatkozásában ami az alábbiakat tartalmazza:
Megnevezés Menny. Egys.
Alufólia (háztartási kiszerelés max 40 méter/tekercs) 11 000 méter
Ételmintás tasak (20,5 x 35 cm) 15 000 db
Fogvájó (300 db/doboz) 200 doboz
Folpack fólia gépi (1500 m/tekercs, 450 mm széles) 20 tekercs
Folpack fólia (háztartási kiszerelés max 40 méter/tekercs) 6 000 méter
Gulyástál alj 750 ml. 15 000 db
Gulyástál tető 750 ml. 15 000 db
Gulyástál alj 500 ml. 1 500 db
Gulyástál tető 500 ml 1 500 db
Gulyástál füles, tető nélkül 750 ml. 5 000 db
Habtálca (K70, 180 x 140 mm) 20 000 db
Hengerpapír ipari (14 kg/henger) 250 kg
Hegeszthető fedőfólia tálcazáróhoz 340mmx500 m/tek. 2 000 méter
Hegeszthető fedőfólia tálcazáróhoz 420mmx500 m/tek. 3 000 méter
Imbisztál alj 400 ml 10 000 db
Imbisztál tető 400 ml 10 000 db
Imbisztál alj 200 ml. 14 000 db
Imbisztál tető 200 ml. 14 000 db
Kalapcsomagoló papír (60 x 80 mm ív, 23 gr-os) 200 kg
Kávékeverő lapát (9 cm) 80 000 db
Keverőpohár alj műanyag 300 ml. 5 000 db
Keverőpohár tető műanyag 300 ml. 5 000 db
Mignon kapszula 7-es, 50 mm-es. 10 000 db
Műa. Kanál (17 cm) 15 000 db
Műa. Kávés kanál (11 cm) 35 000 db
Műa. Kés (17 cm) 5 000 db
müa. Kocsonyástál (átlátszó 400 ml) 5 000 db
Műa. Lapos tányér (átm: 21 cm) 60 000 db
Műa. Pohár 1dl 50 000 db
Műa. Pohár 2dl 150 000 db
Műa. Pohár 3dl 80 000 db
Műa. Pohár 5 dl. 1 000 db
Műa. Villa 17 cm 15 000 db
Műa. ovális eldobható tálca (440x300 mm) 100 db
Papírtálca közepes 140x200 mm. 23 000 db
Papírtálca nagy. 190x270 mm 13 000 db
Papír tálca kicsi 110x165 mm 20 000 db
Pe. kukazsák kicsi 50x55 cm 40 000 db
Pe. Kukazsák közepes 60x80 cm 50 000 db
Pe. sitteszsák (55 x 110 cm, átlátszatlan, fekete, 0,1mm vastag) 80 000 db
PE sittes zsák nagy (100 x 150 cm átlátszatlan, fekete 0,1 mm vt 5 000 db

Pe. tasak 300x500mm 90 000 db
Pe. tasak 250x350mm 30 000 db
Pe. tasak 400x600mm 42 000 db
Pergamenpótló zsírpapír (60 x 80 mm-es ív, 50 gr-os) 400 kg
Skip500 műa doboz tálc. záróhoz (187x137x36 mm, fekete) 50 000 db
Skip750 műa doboz tálc.záróhoz (187x137x50 mm fekete) 76 000 db
Sütőipari zacskó 1/2 38 000 db
Sütőipari zacskó 1/1 60 000 db
Sütőipari zacskó 2/1 17 000 db
Sütőipari zacskó 3/1 4 000 db
Sütőipari zacskó 5/1 4 000 db
Sütőipari zacskó 10/1 1 000 db
Svéddoboz alj 9 000 db
Svéddoboz tető 9 000 db
Szalvéta: családi, 1 rétegű 4-be hajtott, 32x32 cm 80 db/cs. 1 800 csomag
Szalvéta exluzív: gourmand minőség min. 2 rét., vastag, színes 50 db./cs. 1 700 csomag
Szögletes műa. doboz (750 ml) 10 000 db
Szögletes műa. doboz (750 ml) tető 10 000 db
TMF500 (137x95x65 mm.) műa doboz tálcazáró géphez 4 000 db
Tortadoboz (29*29*14) 200 db
Tortacsipke kör 320 mm átmérő 200 db
Vákuum tasak 150x250mm tépéskönnyítővel* 4 000 db
Vákuum tasak 150x350mm tépéskönnyítővel* 4 000 db
Vákuum tasak 180x300mm tépéskönnyítővel* 23 000 db
Vákuum tasak 250x350mm tépéskönnyítővel* 5 000 db
Vákuum tasak 300x400mm osztott, tépéskönnyítővel* 40 000 db
Vákuum tasak 250x300mm tépéskönnyítővel* 10 000 db
Variadoboz alj 425 ml. 1 500 db
Variadoboz tető 425 ml. 1 500 db
Z hajtott szalvéta Novafold adagolóba (300 db/cs) 2 300 csomag
éves mennyiségének folyamatos beszerzése.
2.rész: műanyag és nátron tasakok és zsákok (79600db)
Polietilén tasakok és zsákok
8 x 10 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
20 x 30 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
36 x 43 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
50 x 55 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
60 x 70 cm vastagság: 0,08 mm 10 000 db
60 x 120 cm vastagság: 0,10 mm 18 000 db
Nátron tasakok és zsákok
légáteresztő ragasztott 8 x 10 x 5 cm 4 400 db
légáteresztő ragasztott 20 x 30 x 7 cm 6 000 db
légáteresztő ragasztott 36 x 40 x 10 cm 4 400 db
légáteresztő ragasztott 40 x 60 x 10 cm 4 400 db
légáteresztő ragasztott 50 x 55 x 10 cm 4 400 db
25 kg-os 795 x 495 mm 4 400 db
50 kg-os 865 x 545 mm 6 000 db
éves mennyiségének folyamatos beszerzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 teljesítési határidő 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó legalacsonyabb ajánlati ár Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Műanyag és nátron tasakok, zsákok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
19640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1097 Budapest, Nádasdy u. 1-3. sz. alatt található élelmiszer
raktár, vagy Vevő választása szerint
- BRFK 1139 Budapest, Teve u. 4-6. szám alatt lévő Ingatlankezelési Osztály raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2.rész: Fő CPV-kód:1 19640000-4 műanyag és nátron tasakok és zsákok (79600db)
Polietilén tasakok és zsákok
8 x 10 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
20 x 30 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
36 x 43 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
50 x 55 cm vastagság: 0,04 mm 4 400 db
60 x 70 cm vastagság: 0,08 mm 10 000 db
60 x 120 cm vastagság: 0,10 mm 18 000 db
Nátron tasakok és zsákok (Nátron tasakok légáteresztő 120 gr-os nátron papír, elefántcsont fehér színben)
légáteresztő ragasztott 8 x 10 x 5 cm 4 400 db
légáteresztő ragasztott 20 x 30 x 7 cm 6 000 db
légáteresztő ragasztott 36 x 40 x 10 cm 4 400 db
légáteresztő ragasztott 40 x 60 x 10 cm 4 400 db
légáteresztő ragasztott 50 x 55 x 10 cm 4 400 db
25 kg-os 795 x 495 mm 4 400 db
50 kg-os 865 x 545 mm 6 000 db
éves mennyiségének folyamatos beszerzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Legalacsonyabb nettó ajánlati ár Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben feltöltött ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban található.
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: 01000-152/130/2019.ált. Rész száma: Elnevezés: Élelmiszeripari csomagoló és
segédanyagok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (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: RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ Gumi és Iparcikk Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96590186
Postai cím: Rákóczi Tér 6
Város: Bufapest

NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1084
Ország: Magyarország
E-mail: marketing@rakoczi.hu
Telefon: +36 12102535
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12220047242
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: 18824800
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: BA-DO-VA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20534820
Postai cím: Erdősáv Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: badova@digikabel.hu
Telefon: +36 309342091
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11800529243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 20306100 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: RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ Gumi és Iparcikk Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96590186
Postai cím: Rákóczi Tér 6
Város: Bufapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1084
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12220047242
Hivatalos név: BA-DO-VA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20534820
Postai cím: Erdősáv Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11800529243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 01000-152/131/2019.ált. Rész száma: Elnevezés: Műanyag és nátron tasakok, zsákok
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: BA-DO-VA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20534820
Postai cím: Erdősáv Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: badova@digikabel.hu
Telefon: +36 309342091
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11800529243
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: 9837600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BA-DO-VA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20534820
Postai cím: Erdősáv Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11800529243
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:
2019/01/16 (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:
2019/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (10634/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Repülőtér burkolathibák javításának kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000275312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262330-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Debreceni Nemzetközi Repülőtér repülésbiztonságot veszélyeztető burkolathibák javításának kivitelezése.
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: Repülőtér burkolathibák javításának kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45235111-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Repülőtéri u. 12. (0493/64 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A terület mérete ahol a szükséges javításokat el kell végezni: megközelítőleg 200.000 m2.
Felhasználásra kerülő akrilgyanta javítóhabarcs tervezett mennyisége:
Futópálya:
- Hézagtörés, kiüregesedés, kagylótörés, saroktörés: 2,57 m3
- Vadrepedés: 2 m
Forgalmi előtér:
- Hézagtörés, kiüregesedés, saroktörés: 0,399 m3
- Hámlás: 11,85 m2
- Vadrepedés: 5,08 m
„A” gurulóút:
- Hézagtörés, kiüregesedés, kagylótörés, saroktörés: 1,824 m3
- Vadrepedés, áteresz: 60,69 m
- Betontörés: 30 m2
„B” gurulóút: 91,142
- Hézagtörés, kiüregesedés, saroktörés: 0,142 m3
- Vadrepedés, áteresz: 61 m

- Betontörés: 30 m2
Rövid szakmai leírás:
A Debreceni Nemzetközi Repülőtér futópályájának, forgalmi előterének, „A” és „B” gurulóútjának
betonfelületén a repülésbiztonságot veszélyeztető burkolathibák keletkeztek. A kivitelezés során ezeket a
hibákat szükséges javítani.
-Betontáblák éleinek sérülése esetén:
A hibajavítási határvonalak mentén szükséges mélységű vágást kell alkalmazni úgy, hogy a csatlakozó élek
egy egyértelmű vonal mentén alakuljanak ki. A vágási mélység megfelelő biztosításához túlvágásokat kell
alkalmazni a sarokpontoknál.
-Betontáblák törései mentén kialakuló hibák esetén:
A hibajavítási határvonalak mentén olyan mélységű vágást kell alkalmazni, hogy a betontábla törése teljes
mélységben javításra kerüljön.
-Betontáblák sarok törései esetén:
A hibajavítási határvonalak mentén kellő mélységű vágást kell alkalmazni úgy, hogy a csatlakozó élek
egy egyértelmű vonal mentén alakuljanak ki. A vágási mélység megfelelő biztosításához túlvágásokat kell
alkalmazni a sarokpontoknál.
-Betontáblák mechanikus (<= 1 m2) sérülései esetén:
A hibás részek eltávolítása bontópuskával, fúróval történik, az élek sérülése nélkül.
-Betontáblák felületi (>= 1 m2) sérülései esetén:
A hibás részek eltávolítása kézi vagy vizes maróval történik, az élek sérülése nélkül.
A javítást kétkomponensű, gyorsan szilárduló, reaktív akrilátgyanta bázisú javítóhabarccsal kell elvégezni.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki repülőtéri kifutópálya és/vagy
forgalmi előtér és/vagy gurulóút betonfelület műgyantás technológiával történő javításában szerzett
tapasztalattal rendelkezik 20
2 Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 hónap/ 5
3 Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő) /maximum 2 fő/ 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05197 / 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: Repülőtér burkolathibák javításának kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen, figyelemmel arra, hogy az érvénytelenségi okkal nem érintett DITO GROUP SRL (410605
Nagyvárad Borsului Út 32/F1.) ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján
ismertetett és ezzel egyben a Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint igazolt rendelkezésre álló fedezetet.
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: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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: AUMER Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27789881
Postai cím: Repülőtéri Út 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429989243
Hivatalos név: DITO GROUP SRL
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61655504
Postai cím: Borsului Út 32/F1
Város: Nagyvárad
NUTS-kód: RO111
Postai irányítószám: 410605
Ország: Románia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): RO19074416
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
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Diósd Város Önkormányzat (10157/2019)
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: Diósd Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28331373
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Diósd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2049
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogó László
Telefon: +36 23545550
E-mail: onkormanyzat@diosd.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.diosd.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: Diósd közvilágítási rendszer felújítás és bővítés
Hivatkozási szám: EKR000418562019
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:
”Diósd Város Önkormányzata számára közvilágítási rendszer felújítása és bővítése, szolgáltatás-nyújtás
keretében”
I. részfeladat:
1. Kiviteli terv elkészítése a korszerűsítésre és sűrítésre vonatkozóan
tervdokumentáció tartalma, megnevezése: Diósd Város területén lévő közvilágítási hálózatán lévő
lámpatestek felmérése, dokumentálása, és az engedélyes kiviteli terv elkészítése
- Megnevezése: „Diósd Város területén közvilágítás korszerűsítés”
- Tartalma: A meglévő lámpatestek cseréje és a lámpatesttel nem rendelkező oszlopokon lámpatestek
felszerelése
- Ajánlattevő feladatát képezi a szükséges engedélyek megszerzése
2. Bontási tevékenység
1583 db lámpatest leszerelése a hálózatról (meglévő lámpatestek), és a leszerelt lámpatestek elszállítása és
dokumentált hasznosítása, vagy a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő megsemmisítése.
3. Kivitelezés
A kiviteli terv végrehajtása: 1583 db lámpatest felszerelése és 419 db lámpatest sürítése a kiviteli tervben
meghatározottak alapján, beazonosítható módon („lámpatest besűrítés”)
4. Közvilágítási rendszer üzemeltetése, karbantartása
A felszerelt 1583 + 419 db lámpatest üzemeltetése, karbantartása a futamidő végéig (10 év). Hibacím
felvételi 24 órás ügyeleti rendszer üzemeltetése. A meghibásodott közvilágítási berendezések cseréje,
javítása.
A jelenlegi (bontandó) lámpatestek 2019. szeptember 01. napjától fogva az Ajánlatkérő tulajdonát képezik.
II. részfeladat:
1. Kiviteli terv elkészítése bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítése meglévő
kommunális hálózatra vonatkozóan
tervdokumentáció tartalma, megnevezése: Diósd Város különböző területein közvilágítási hálózat építése, és
az erre vonatkozó engedélyes kiviteli terv(ek) elkészítése.
- Megnevezése: „Diósd Város különböző területein közvilágítási hálózatok építése”
- Tartalma: Az Ajánlatkérő által megnevezett összesen 76 db különböző területen új légvezetékes vagy
kábeles közvilágítási hálózat építése
- Ajánlattevő feladatát képezi a szükséges engedélyek megszerzése
2. Kivitelezés - bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítése meglévő kommunális
hálózatra vonatkozóan
• összesen 1,6 km földkábeles közvilágítási hálózat és 51 db közvilágítási lámpatest + 51db oszlop kiépítése
a kiviteli tervben meghatározottak alapján („földkábeles közvilágítási hálózat építés”)
• összesen 1,9 km légvezetékes közvilágítási hálózat és 42 db közvilágítási lámpatest + 25 db légvezetéki
tartóoszlop kiépítése a kiviteli tervben meghatározottak alapján („légvezetékes közvilágítási hálózat építés”)
• összesen 44 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő légvezetéki oszlopra és 1,5 km közvilágítási
vezérlőszál felszerelése meglévő 0,4 kV-os kommunális hálózatra. alapján („légvezetékes vezérlőszál
kiépítés”)
3. Közvilágítási rendszer üzemeltetése, karbantartása
A bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítését követően üzemeltetési,
karbantartási feladatok ellátása a futamidő végéig (10 év). Hibacím felvételi 24 órás ügyeleti rendszer
üzemeltetése. A meghibásodott közvilágítási berendezések cseréje, javítása.

Mind a két részfeladat tekintetében:
Az ajánlatkérő a névleges feszültség alatt a névleges hálózati feszültséget érti. A névleges hálózati
feszültséget az ajánlatkérő 230 V-ban határozza meg. A rendszerrel szemben támasztott minimum
követelmények értékeit az ajánlatkérő a hálózati feszültségen történő mérés alapján kéri. Nem képezi
ajánlattevő feladatát a villamos energia vásárlása, beszerzése, biztosítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299973110 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Diósd közvilágítási rendszer felújítás és bővítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34928530-2

További tárgyak:

50232100-1

Kiegészítő szójegyzék

50232110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Diósd Város Önkormányzatának közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
”Diósd Város Önkormányzata számára közvilágítási rendszer felújítása és bővítése, szolgáltatás-nyújtás
keretében”
I. részfeladat:
1. Kiviteli terv elkészítése a korszerűsítésre és sűrítésre vonatkozóan
tervdokumentáció tartalma, megnevezése: Diósd Város területén lévő közvilágítási hálózatán lévő
lámpatestek felmérése, dokumentálása, és az engedélyes kiviteli terv elkészítése
- Megnevezése: „Diósd Város területén közvilágítás korszerűsítés”
- Tartalma: A meglévő lámpatestek cseréje és a lámpatesttel nem rendelkező oszlopokon lámpatestek
felszerelése
- Ajánlattevő feladatát képezi a szükséges engedélyek megszerzése
2. Bontási tevékenység
1583 db lámpatest leszerelése a hálózatról (meglévő lámpatestek), és a leszerelt lámpatestek elszállítása és
dokumentált hasznosítása, vagy a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő megsemmisítése.
3. Kivitelezés
A kiviteli terv végrehajtása: 1583 db lámpatest felszerelése és 419 db lámpatest sürítése a kiviteli tervben
meghatározottak alapján, beazonosítható módon („lámpatest besűrítés”)
4. Közvilágítási rendszer üzemeltetése, karbantartása
A felszerelt 1583 + 419 db lámpatest üzemeltetése, karbantartása a futamidő végéig (10 év). Hibacím
felvételi 24 órás ügyeleti rendszer üzemeltetése. A meghibásodott közvilágítási berendezések cseréje,
javítása.
A jelenlegi (bontandó) lámpatestek 2019. szeptember 01. napjától fogva az Ajánlatkérő tulajdonát képezik.
II. részfeladat:
1. Kiviteli terv elkészítése bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítése meglévő
kommunális hálózatra vonatkozóan
tervdokumentáció tartalma, megnevezése: Diósd Város különböző területein közvilágítási hálózat építése, és
az erre vonatkozó engedélyes kiviteli terv(ek) elkészítése.
- Megnevezése: „Diósd Város különböző területein közvilágítási hálózatok építése”

- Tartalma: Az Ajánlatkérő által megnevezett összesen 76 db különböző területen új légvezetékes vagy
kábeles közvilágítási hálózat építése
- Ajánlattevő feladatát képezi a szükséges engedélyek megszerzése
2. Kivitelezés - bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítése meglévő kommunális
hálózatra vonatkozóan
• összesen 1,6 km földkábeles közvilágítási hálózat és 51 db közvilágítási lámpatest + 51db oszlop kiépítése
a kiviteli tervben meghatározottak alapján („földkábeles közvilágítási hálózat építés”)
• összesen 1,9 km légvezetékes közvilágítási hálózat és 42 db közvilágítási lámpatest + 25 db légvezetéki
tartóoszlop kiépítése a kiviteli tervben meghatározottak alapján („légvezetékes közvilágítási hálózat építés”)
• összesen 44 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő légvezetéki oszlopra és 1,5 km közvilágítási
vezérlőszál felszerelése meglévő 0,4 kV-os kommunális hálózatra. alapján („légvezetékes vezérlőszál
kiépítés”)
3. Közvilágítási rendszer üzemeltetése, karbantartása
A bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítését követően üzemeltetési,
karbantartási feladatok ellátása a futamidő végéig (10 év). Hibacím felvételi 24 órás ügyeleti rendszer
üzemeltetése. A meghibásodott közvilágítási berendezések cseréje, javítása.
Mind a két részfeladat tekintetében:
Az ajánlatkérő a névleges feszültség alatt a névleges hálózati feszültséget érti. A névleges hálózati
feszültséget az ajánlatkérő 230 V-ban határozza meg. A rendszerrel szemben támasztott minimum
követelmények értékeit az ajánlatkérő a hálózati feszültségen történő mérés alapján kéri. Nem képezi
ajánlattevő feladatát a villamos energia vásárlása, beszerzése, biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Beépített felvett hatásos teljesítmény tekintetében a legalacsonyabb
tervezett teljesítmény (kW): 20
2 Lámpatestek élettartama tekintetében (üzemóra): 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Éves nettó szerződéses díj: Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés teljes időtartama mind a két részfeladat műszaki átadás-átvételtől számított 120 hónap.
Amennyiben a két részfeladat kivitelezése során a munkálatok eltérő ütemben valósulnak meg a 120 hónap
a később lefolytatott átadás-átvételtől számítódik.
A munkaterület átadásának időpontja az I. részfeladat tekintetében: 2019. szeptember 1.
Folytatás a III.1.1) pontban (Szakmai tevékenység vég..)
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: Diósd közvilágítási rendszer felújítás és bővítés
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:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Oriental Lux Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90115732
Postai cím: Külterület
Város: Dörgicse
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8244
Ország: Magyarország
E-mail: info@grep.lighting
Telefon: +36 14240313
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14240314
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25842379219

A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 298528566
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299973110
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: lámpatestek le- és
felszerelése, üzemeltetés tervezés, szaktanácsadás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Oriental Lux Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90115732
Postai cím: Külterület
Város: Dörgicse
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25842379219
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:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Dombóvári Szent Lukács Kórház (10415/2019)
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: Dombóvári Szent Lukács Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79749974
Postai cím: Kórház Utca 39-41.
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jánosiné Miklóssy Orsolya
Telefon: +36 74564079
E-mail: palyazat.szlkorhaz@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szlkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.szlkorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatásmegrendelés
Hivatkozási szám: EKR000141512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85111800-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Patológiai szolgáltatás végzése a Dombóvári Szent Lukács Kórház részére az alábbiak szerint:
1./ rész: Kórboncolás 100 eset/év keretmennyiség
2./ rész: Kórszövettan és cytopathológia 3300 eset/év keretmennyiség
További részletes szakmai/műszaki előírásokat lásd a Közbeszerzési Dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60020134 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Kórboncolás 100 eset/év keretmennyiség
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85111800-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Dombóvári Szent Lukács Kórház 7200 Dombóvár, Kórház u.
39-41
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1./ rész: Kórboncolás 100 eset/év keretmennyiség
A tervezett keretösszeg 70%-ának megfelelő értékű megrendelés lehívása kötelező.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kórboncolás elvégzésének időtartama (min. 1 – max. 5 munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (%-ban) lásd II.2.13. pont 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:
1. Nettó ajánlati ár (területi halott kórboncolása, valamint Kórházban elhunyt fekvőbeteg kórboncolása
esetén) (NEAK által visszaigazolt ambuláns pontszám, illetve súlyszám alapján számított NEAK intézményi
havi aktuális HUF százalékban megadva, minimum 1%, maximum 72%)
Értékelési ponthatár: 0-10 pont. Ár szempont fordított arányosítás, minőségi kritérium: arányosítás.
II.2.1)
Elnevezés: Kórszövettan és cytopathológia 3300 eset/év keretm
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85111800-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Dombóvári Szent Lukács Kórház 7200 Dombóvár, Kórház u.
39-41.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kórszövettan és cytopathológia 3300 eset/év keretmennyiség
A tervezett keretösszeg 70%-ának megfelelő értékű megrendelés lehívása kötelező.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kórszövettani és cytopathológiai vizsgálatok elvégzésének időtartama
(min. 1 – max. 5 munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (%-ban) lásd II.2.13. pont 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:
Nettó ajánlati ár (járóbetegek és fekvőbetegek részére végzett kórszövettani és cytológiai vizsgálat) (NEAK
által visszaigazolt ambuláns pontszám alapján számított NEAK intézményi havi aktuális HUF százalékában
megadva, minimum 1%, maximum 72%)
Értékelési ponthatár: 0-10 pont. Ár szempont fordított arányosítás, minőségi kritérium: arányosítás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kórboncolás 100 eset/év keretmennyiség
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:
2019/05/30 (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: Pathodiagnostica Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64961060
Postai cím: Athinay Utca 15
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: info@pathodg.hu
Telefon: +36 304002918

Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72511971
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11548429102
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: 7935244
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: Pathodiagnostica Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64961060
Postai cím: Athinay Utca 15

Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11548429102
Hivatalos név: Quantum Sufficit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45286405
Postai cím: Arany János Utca 2
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13228763219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Kórszövettan és cytopathológia 3300 eset/év keretm
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:
2019/05/30 (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: Pathodiagnostica Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64961060
Postai cím: Athinay Utca 15
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: info@pathodg.hu
Telefon: +36 304002918
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72511971
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11548429102
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: 52084890
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: Pathodiagnostica Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64961060
Postai cím: Athinay Utca 15
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11548429102
Hivatalos név: Medical Consulting Services Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54288591
Postai cím: Beszterce Utca 40.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6753
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11902140206
Hivatalos név: Quantum Sufficit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45286405
Postai cím: Arany János Utca 2

Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13228763219
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:
2019/03/11 (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:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Dunavarsány Város Önkormányzata (10501/2019)
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: Dunavarsány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19102885
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 18.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergőné Varga Tünde
Telefon: +36 24521040
E-mail: titkarsag@dunavarsany.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunavarsany.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: Dunavarsány, Weöres Sándor Óvoda bővítése
Hivatkozási szám: EKR000520072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dunavarsány, Weöres Sándor Óvoda bővítése: a meglévő óvodaépület 324,92 m2 hasznos alapterületű új
szárnnyal történő
bővítése, és a meglévő épületben az építési engedélyben előírt átalakítási munkák elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 198568452 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Dunavarsány, Weöres Sándor Óvoda bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Dunavarsány, Árpád utca 14., hrsz.: 79
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dunavarsány, Weöres Sándor Óvoda bővítése: a meglévő óvodaépület 324,92 m2 hasznos alapterületű új
szárnnyal történő
bővítése, és a meglévő épületben az építési engedélyben előírt átalakítási munkák elvégzése.
(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. Többletjótállás vállalása (hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

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

2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kerekedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42428501
Postai cím: Toldi Miklós Utca 45
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
E-mail: kiname@kiname.hu
Telefon: +36 308252575
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29541721
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13045726213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 205656404
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 198568452
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépészeti és
elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

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

Hivatalos név: KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kerekedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42428501
Postai cím: Toldi Miklós Utca 45
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13045726213
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:
2019/04/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
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:
2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem (10217/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 14116720
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Analitikai és biotechnológiai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000322292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38432000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Analitikai eszközök beszerzése anyagtudományi laboratóriumi
vizsgálatokhoz”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban felsorolt
eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi részajánlat-tételi körökben:
1. rész: Horiba Raman mikrospektroszkóp
2. rész: Luminescens kormeghatározó eszköz
Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy részekre, vagy
valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását részenként végzi el.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási, lerakodási
költséget is, a telepítés és az igény szerinti betanítást, továbbá az ár tartalmazza a behozatallal, forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági
engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi
adót.
További meghatározás a műszaki leírások terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető,
azonban az eszközök részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.
3. rész: Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Fermentor
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Fermentor",
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban ismertetett jellemzők szerinti
termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db) Fermentor 1
Jótállás: 24 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási,
költséget, a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá
tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók,
díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem
tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti
költségeket, a szállítás és a lerakodás költségét.
További meghatározás a műszaki leírások terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető,
azonban az eszközök részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18398325 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Horiba Raman mikrospektroszkóp
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38432000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/A
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Analitikai eszközök beszerzése anyagtudományi laboratóriumi
vizsgálatokhoz”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban felsorolt
eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:
- Horiba Labram HR mikrospektroszkóp működtetéséhez szükséges és kompatibilis szoftver és
vezérlőegység – 1 db
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási, lerakodási
költséget is, a telepítés és a kezelőszemélyzet (1-3 fő) igény szerinti betanítást, továbbá az ár tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót.
További meghatározás a műszaki leírások terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető,
azonban az eszközök részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.
(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 – Nettó ajánlati ár összesen Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Luminescens kormeghatározó eszköz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38432000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Analitikai eszközök beszerzése anyagtudományi laboratóriumi
vizsgálatokhoz”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban felsorolt
eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:
- Risoe luminescens kormeghatározó eszköz modernizálásához, Risoe TL/DA-20 műszerhez beszerzendő
beta sugárforrás és irányító egység – 1 db
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási, lerakodási
költséget is, a telepítés és a kezelőszemélyzet (1-3 fő) igény szerinti betanítást, továbbá az ár tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,

szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót.
További meghatározás a műszaki leírások terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető,
azonban az eszközök részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető
(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 – Nettó ajánlati ár összesen Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Fermentor - Biotechnológiai laboratóriumi eszközök
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: HU110 A teljesítés helye: ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése – Fermentor",
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban ismertetett jellemzők szerinti
termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db) Fermentor 1
Jótállás: 24 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási,
költséget, a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá
tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók,
díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem
tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti
költségeket, a szállítás és a lerakodás költségét.
További meghatározás a műszaki leírások terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető,
azonban az eszközök részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.
(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 – Nettó ajánlati ár összesen Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Horiba Raman mikrospektroszkóp
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:
2019/05/30 (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: Frlab Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95570125
Postai cím: Dutka Ákos Utca 64
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1029
Ország: Magyarország
E-mail: darnil.guillaume@francelab.hu
Telefon: +36 304669783
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23582505241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3852672
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3771900
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: Frlab Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95570125
Postai cím: Dutka Ákos Utca 64
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23582505241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Luminescens kormeghatározó eszköz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (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: Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89140312
Postai cím: Drótos Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@auroscience.hu
Telefon: +36 202650898
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12421391
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483592241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6912000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8328000
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: Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89140312
Postai cím: Drótos Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483592241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Fermentor - Biotechnológiai laboratóriumi eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (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: HOLIMEX Mérnöki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85058172
Postai cím: Zirzen Janka Utca 38/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.acs@holimex.hu
Telefon: +36 305562358
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13309983243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6769693
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6298425
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: HOLIMEX Mérnöki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85058172
Postai cím: Zirzen Janka Utca 38/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13309983243
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:
2019/03/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (10137/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72694411
Postai cím: Fehérvári Út 69/b
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Renglné Szalai Nikolett
Telefon: +36 308313480
E-mail: sz.nikolett@ekfi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ekfi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekfi.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: Felsővölgyi-Baján u-Győző k. csapadékvízelvezetés
Hivatkozási szám: EKR000523512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Érd Győző köz, Felsővölgyi út és Baján utca és a hozzájuk tartozó szakaszok tekintetében
csapadékvízelvezető alrendszerek kiépítésére kerül sor.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 281207631 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Érd, Győző köz csapadékvíz elvezető alrendszerek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Érd, Győző köz-Diósd út-Töhötöm u. közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Érd, Győző köz - Diósdi út - Töhötöm u. közötti szakasz csapadékvíz elvezető rendszere árokburkolására
vonatkozó, építési-szerelési munkálatok elvégzése az alábiak szerint:
- Nyíltvíztartásnál üzemelés, 1001-1500 liter/perc teljesítményű szivattyúval - 500 óra mennyiségben
- Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás
nélkül, 2,0 m² szelvényig, IV. talajosztály - 120 m3
- Bontott anyagok,föld, iszap kihordása konténerben vizes, tapadós - 300 m3
- Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 m szintkülönbségig 400 m2
- Talajjavító réteg készítése - 150 m3
- Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal - 450 m3
- Csatorna bontása, betonból, bármely méretben - 250 m3
- Szakfelügyelet, közmű kíváltásokvíz, gáz, csatorna, T-com) - 1db
- Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton
készítése C20/25 - XC1 32 - F2 - CEM 42,5, m = 6,2 finomsági modulussal - 25 m3

- Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm
belső árokfenék szélességig NÁDÉP-FABETON FF 20/20 mederburkoló elem 1:1 rézsűvel - 185 m
- Rézsű- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, ágyazatra
betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm Mederlap 40/40/10 cm - 288 m2
- Burkolatkiegészítő szerkezetek, rézsűlépcső és szegély készítése, kész ágyazatra vagy tükörbe, vasalatlan
betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal - 95 m3
- Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel - 52 m3
- Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül,
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke - 250
m
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből, homokos kavics
alapréteggel, homokágyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás
TÉGLAKŐ® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, sárga-piros - 250 m2
- Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel,
légkalapáccsal - 4 m3
- Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0
m² alatti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi
kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal - 3 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 Többletjótállás (0-24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. ponthoz kiegészítés: a szerződés kezdő időpontja minkét fél által történő aláírás, de legkésőbb
2019.06.01.
II.2.1)
Elnevezés: Érd, Baján u. csapadékvíz elvezető alrendszerek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Érd, Ürmös u.-Csaba u. -alsó Diósd út. Baján u. közötti
szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Érd, Ürmös utca - Csabai utca csapadékvíz elvezető rendszer alsó Diósdi út - Baján utca szakaszának
csapadékvíz elvezető elemek cseréjére vonatkozó, építési-szerelési munkálatok elvégzése az alábbiak
szerint:
Felvonulási létesítmények: Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C.
bérleti díj/hó- 4 db; Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,01-20,00 m2 alapterület között Iroda
konténer, 10,01 - 20,00 m2 között, bérleti díj/hó - 4 db; Biztonsági védőkorlát - 540 m.
Irtás-, föld- és sziklamunka: Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály Közműfeltárások - 68 m3;
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú
talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm
vastagságig - 770 m3; Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi

erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között - 1249 m3;Talajjavító réteg készítése, padkaszivárgó vagy
kavics léc 0,2x0,3 m mérettel, ....anyagból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24
QTT, KŐKA, Alsózsolca - 260 m3; Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal - 567 m3;
Közmű-csatorna építés: Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból - 90 m;
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy
vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 60 cm SW Umwelttechnik V 60 VB 60/230/8 cm tokos vasbetoncső,
gumigyűrűs, Cikkszám: 1000000018 - 270 m; Egyoldalon tokos PE kettős falú, bordás csapadékvízcsatornacső beépítése földárokba, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 800 mm-ig külső csőátmérő: 250 mm
SN8 PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső, 6 m hosszú, OD 250 - 50 m; Szennyvíz vezetékek
kiváltása, átépítése - 9 db; Beton tisztító akna felépítése 12 db; Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése,
cementhabarcs rögzítéssel, kör alakú kivitel ø 600 méretben EURO-PURATOR - P-TOP BEGU víznyelőrács
d=600 E600 kN, Cikksz.: P37600D Víznyelőaknák kiépítése - 14 db; Közműcsővezetékek és szerelvény:
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160
mm között WAVIN PP nyomócső PN 6 160 mm x 9,1 mm, 6, 12 m/szál, N0589 Ívovíz kiváltása - 270 m;
Útburkolatalap és makadámburkolat: Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg
készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2
jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) - 150 m3;
Kőburkolat készítése: Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok,
betongerendával - 270 m; Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és
megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből
SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 C12/15 - XN(H)
- 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal - 270 m; Bitumenes alap és makadámburkolat:
Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel,
légkalapáccsal - 150 m3; Aszfaltburkolat élvágás - 600 m; Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának
készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50
mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi
kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel - 51 m3; folyt. V.2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás 0-24) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. ponthoz kiegészítés: a szerződés kezdő időpontja minkét fél által történő aláírás, de legkésőbb
2019.06.01.
II.2.1)
Elnevezés: Érd Felsővölgyi u. csapadékvíz elvezető alrendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Érd, Felsővölgyi út-Vincellér u.-Málna u. közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Érd, Sulák-patak 6+916,7 - 8+336,25 km szelvény (Felsővölgyi út, Vincellér utca - Málna utca közötti)
szakaszának csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére vonatkozó, építési-szerelési munkálatok elvégzése
az alábbiak foglaltak szerint:
Előkészítő munkák: Felvonulás, terület előkészítése, a szükséges felvonulási létesítmények helyszínre
szállítása és telepítése, ideiglenes közműcsatlakozások kiépítése - 1 klt. Bontási, irtási és tereprendezési
munkák: Aszfalt burkolat bontása kapubejáróknál és útcsatlakozásoknál ~30 cm vtg.-ban - 90 m3;
Zúzottkő, beton és térkő bontása kapubejáróknál és útcsatlakozásoknál - 144 m3;Meglévő átereszek
elbontása a tervezett mintaszelvény mélységéig és szélességében, elszállítással (előirányzat) - 694
m3;Humuszleszedés a meglévő árokban és az árokparton ~30-20 cm vtg.-ban -1254 m3. Csapadékvíz
elvezető vasbeton árok és a fedlapos átereszek építési munkái: Földkiemelés a csapadékvíz elvezető árok
teljes hosszában kapubejárókkal és útkereszteződésekkel együtt gépi erővel, kiegészítő kézi munkával - 577
m3; Földvisszatöltés réteges elterítéssel, a csapadékvíz elvezető árok mellett, tömörítés trρ=85% tömörségi
fokra - 800 m3;Anyagnyerőhelyről föld szállítása a földhiány pótlására - 500 m3;10 cm vtg. osztályozatlan
homokos kavics ágyazat készítése, tömörítéssel, trρ=90% tömörségi fokra - 750 m3;Humuszterítés 10 cm
vtg.-ban, füvesítéssel - 3462 m2;Rézsű és padkaképzés a csapadékvíz elvezető árok jobb és bal partján
- 3783 m2; Műanyag gyeprács rézsűvédelem 50x50x4 cm (STELLA GREEN zöld v azzal egyenértékű)
- 657 m2;Előregyártott beton mederburkoló elem (AE 60/35-40L - Leier, vagy ezzel egyenértékű) 623 m;Előregyártott beton mederburkoló elem (AE 40/35-50L - Leier, vagy ezzel egyenértékű) - 797
m;Helyszíni beton fejgerenda C30/37-XC4-F2 minőségű betonból, mintaszelvény szerint - 49m3;Átmeneti
rézsűfelületek készítése átereszeknél, felvizi és alvizi oldalon, C30/37-XC4-FN2 minőségű betonból
mintaszelvény szerint (előirányzat) - 50m2;Kapubejáróknál, útcsatlakozásoknál és a fedett szelvényű
szakaszokon a mederburkoló elem megerősítése, helyszíni beton pillérrel mindkét oldalán, C30/37-XC4F2 minőségű betonból, mintaszelvény szerint hegesztett sík acélháló beszereléssel, anyagminőség
BHS 55.50 lyukméret 150x150 mm; átmérő: 8 mm, betontakarás 4 cm, homokos kavics ágyazattal,
tömörítéssel trρ=90% tömörségi fokra,földmunkával és zsaluzással együtt, mintaszelvény szerint, ld. az
átereszek kimutatását a 4. és 5. oldalon - 152 m3;Egyedi vb. fedlap 1.6 m széles, kapubehajtóknál 10 t
tengelyterhelésre - 105 m;Egyedi vb. fedlap 1.6 m széles,útkereszteződéseknnél "A" jelű járműteherre 63,2 m;Egyedi vb. fedlap 1.8 m széles, kapubehajtóknál 10 t tengelyterhelésre - 171m;Egyedi vb. fedlap
1.8 m széles, "A" jelű járműteherre - 27,3 m;K1 jelű előregyártott beton kerékvető kapubejáróknál és
útcsatlakozásoknál, hossza: 2.05 m - 62 db;K2 jelű előregyártott beton kerékvető kapubejáróknál és
útcsatlakozásoknál, hossza: 2.25 m - 59 db;K10 jelű korlát készítése Ǿ 42.4x3.2 mm és Ǿ 33.7x3.2
mm acélcsőből, tüzihorganyzott kivitelben, hossza: 1.50 m - 62 db;K20 jelű korlát készítése Ǿ 42.4x3.2
mm és Ǿ 33.7x3.2 mm acélcsőből, tüzihorganyzott kivitelben, hossza: 1.70 m - 55db;Vízelvezető árkok
készítése a keresztutcáknál, előregyártott vasbeton mederelemből , helyszíni beton burkolatlezáró
fejgerendával, támfalas lezárással, C30/37-XC4-F2 minőségű betonból, az árkok csatlakoznak a Felsővölgyi
úti csapadékvíz elvezető árokhoz ld. a R-KT-FV-03/1-5 rajzszámú tervet - 65,6 m;Vízelvezető árok fedése
kapubejárónál (Málna u.) 4.0x1.20x0.15 m egyedi vasbeton fedlappal, és a fedett szelvényű szakaszokon
a mederburkoló elem megerősítése, helyszíni beton pillérrel mindkét oldalán, C30/37-XC4-F2 minőségű
betonból, homokos kavics ágyazattal, tömörítéssel trρ=90% tömörségi fokra - 2 klt;
(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 (0-24 hó) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. ponthoz kiegészítés: a szerződés kezdő időpontja minkét fél által történő aláírás, de legkésőbb
2019.06.01.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
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: 43-3415/2019 Rész száma: Elnevezés: Érd, Győző köz csapadékvíz elvezető
alrendszerek
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:
2019/05/28 (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: NOVÁKBAU 2006 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19710406
Postai cím: Tárnoki Út 22
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: novakbau2006@gmail.com
Telefon: +36 702346648
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13740232213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49284850
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: Gép-és
eszközbérlés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: NOVÁKBAU 2006 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19710406
Postai cím: Tárnoki Út 22
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13740232213
Hivatalos név: Dominit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34410996
Postai cím: Favágó Utca 5
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23356649213
Hivatalos név: CSŐREGISZTER Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97457585
Postai cím: Jászberényi Út 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10468379242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 43-3413/2019 Rész száma: Elnevezés: Érd, Baján u. csapadékvíz elvezető
alrendszerek
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:
2019/05/28 (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: Zimax Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44031815
Postai cím: Csanád Utca 98
Város: Érd
NUTS-kód: HU120

Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: zimaxkft@gmail.com
Telefon: +36 302510397
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12330311213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68697500
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: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213
Hivatalos név: Zimax Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44031815
Postai cím: Csanád Utca 98
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12330311213
Hivatalos név: NOVÁKBAU 2006 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19710406
Postai cím: Tárnoki Út 22
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13740232213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 43-3414/2019 Rész száma: Elnevezés: Érd Felsővölgyi u. csapadékvíz elvezető
alrendszer
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:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CSŐREGISZTER Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97457585
Postai cím: Jászberényi Út 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: pozsonyiandras@csoregiszter.t-online.hu
Telefon: +36 307477040
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10468379242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 165000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 163225281
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213
Hivatalos név: CSŐREGISZTER Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97457585
Postai cím: Jászberényi Út 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10468379242
Hivatalos név: NOVÁKBAU 2006 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19710406
Postai cím: Tárnoki Út 22
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13740232213
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:
2019/05/09 (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:
Tisztelt Közbeszerzési Hatóság! A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak technikai okokból eleget tenni nem
tudunk, figyelemmel arra, hogy az érintett rovatok nem szerkeszthetők, azt a rendszer automatikusan tölti
ki. Kérjük ennek szíves figyelembevételét és a hirdetmény közzétételét. Párhuzamosan a jelen hiánypótlás
megküldésével, Ajánlatkérő felveszi a kapcsolatot a NEKSZT Kft-vel a tárgyi problémára vonatkozó
hibajegyzék felvétele érdekében. Köszönettel, dr. Bagdy Emese
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Észak - dunántúli Vízügyi Igazgatóság (10535/2019)
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: Észak - dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47278905
Postai cím: Árpád Út 28-32
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Andrea
Telefon: +36 96500065
E-mail: kiss.andrea@eduvizig.hu
Fax: +36 96500059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eduvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eduvizig.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győr-Gönyű OKK ipari és tüzivíz hálózat fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000124032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45255110-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő ipari- és tüzivíz hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési
és kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 136103600 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Győr-Gönyű OKK ipari és tüzivíz hálózat fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111290-7

Kiegészítő szójegyzék

45112700-2
45255110-3
71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye, Gönyű közigazgatási területe,
Gönyű 098/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő ipari- és tüzivíz hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési
és kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében:
Mélyfúrású kutak tervezése és kivitelezése
A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő meglévő ipari- és tüzivíz hálózata vízellátását az alábbi
vízigényekre kell biztosítani:
Az ipari- és locsolóvíz igény: 1 000 m3/d

A tüzivíz igény:2 400 l/perc 2 órán keresztül, min. 2 bar nyomáson (első ütemben 600 l/perc 2 órán keresztül,
min. 2 bar nyomáson)
A fenti vízigény kielégítését biztosító létesítmények kiépítése két ütemben történik. Első ütemben mélyfúrású
kutak kialakítása és a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő meglévő ipari- és tüzivíz hálózatára
közvetlen csatlakoztatása valósul meg. A tárgyi közbeszerzési eljárás az első ütem tervezésére és
megvalósítására vonatkozik. Második ütemben 1 db 250 m3-es vasbeton tároló medence gépészeti
berendezésekkel és a csatlakozásokat tartalmazó zárkamrával együtt valósul meg. A tárgyi közbeszerzési
eljárás a második ütem tervezésére és megvalósítására nem vonatkozik.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata a vízellátás biztosítására az alábbi létesítmények tervezése,
engedélyeztetése és kivitelezése szükséges:
Mélyfúrású kutak tervezése és kivitelezése
- 2 db 180 m-es mélyfúrású víznyerő kút kútfej aknával, szivattyúval,
- D160 – D280 mm átmérőjű kút bekötő vezeték a kutak és a második ütemben tervezett tároló medence
között
- D280 mm átmérőjű, gerincvezeték bővítés
- Villamos és irányítástechnika
- Térvilágítás kábelezéssel
- Kutak csatlakoztatása a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő meglévő ipari- és tüzivíz hálózatára
Irányadó követelmények:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata továbbá:
- a létesítési engedélyezési terv(ek) elkészítése és engedélyeztetése
- a kiviteli terv(ek) elkészítése
- átadási dokumentáció és annak részeként megvalósulási terv(ek), valamint kezelési és karbantartási
utasítás készítése
- a létesítmény vízjogi üzemeltetési és amennyiben szükséges, használatbavételi engedélyének
megszerzéséhez szükséges dokumentumok, engedélykérelmek elkészítése teljes körűen, az engedélyek
megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban
- lőszermentesítés
- szakfelügyeletek biztosítása (pl. régészet)
- tervezői művezetés biztosítása
- víz- és környezeti károk elhárítása a munkaterületen
- a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb feladatok
A létesítményekre megadott műszaki paraméterek tájékoztató jellegűek, azokat az Ajánlatkérő által
készíttetett, az SBS-KOMIR Kft. 504/2016. munkaszámú, Győr-Gönyű OKK fejlesztése – Ipari vízellátás
tárgyú jóváhagyási terve tartalmazza. A terv a közbeszerzési dokumentumok részét képezi.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jóváhagyási terv az első és a második ütemben tervezett
létesítmények mindegyikét tartalmazza akként, hogy azok egy rendszert alkotnak. Azaz a mélyfúrású
kutakból kinyert víz a vasbeton tároló medencébe kerül, és onnan nyomásfokozó szivattyúk táplálják be a
hálózatba.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerint azonban csak az első ütem valósul meg, ebből következően a
mélyfúrású kutaknak közvetlenül a hálózatra kell dolgozniuk.
A fenti, illetve a költségvetési kiírásban meghatározott műszaki mennyiségek az elvégzendő munkák
főbb, jellemző, becsült mennyiségeit mutatják meg, az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka
nagyságrendjére vonatkozóan és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi
kimutatásának.
A pontos és részletes mennyiség meghatározása a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata és
kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a szerződés teljesítése során a
nyertes ajánlattevőként szerződő fél nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre
vagy tévedésre. AK átalányáras szerződést köt.
A részletes műszaki specifikáció, illetve feladat meghatározás a dokumentáció mellékletét képezik.
(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. M.2. szerinti szakember alkalmassági követelményen felül vízi közmű
létesítmény/ipari vagy tüzivíz ellátást biztosító létesítmény megvalósítása során felelős műszaki
vezetői szakmai tapasztalata 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nem biztosítja részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, a létesítmény elemei egy rendszert
alkotnak, egymáshoz kapcsolódnak, így sem tervezésük, sem megvalósításuk, sem beüzemelésük nem
választható külön, az csak együttesen történhet, továbbá a jótállás is csak abban az esetben érvényesíthető
megfelelően, ha egységesen a rendszer egészére vonatkozik.
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: Győr-Gönyű OKK ipari és tüzivíz hálózat fejlesztés
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:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátotl Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34878615
Postai cím: Sövényházi Út 1
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
E-mail: aquaplus@aquaplus.hu
Telefon: +36 62251747
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10263806206
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: 136103600
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: földmunkák,
elektromos munkák, MV-VZ felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátotl Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34878615
Postai cím: Sövényházi Út 1
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10263806206
Hivatalos név: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226731
Postai cím: Bálint M. Utca 100.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10532328208
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:

2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Fót Város Önkormányzata (10316/2019)
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: Fót Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79450960
Postai cím: Vörösmarty Tér 1
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polonkai Andrea
Telefon: +36 27535365
E-mail: polonkai.andrea@fot.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: Fóti belterületi utak felújítása, kapcsolódó csapadékvíz elvezetés korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000227632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Belterületi utak felújítása, kapcsolódó csapadékvíz elvezetés korszerűsítése" - 1. Ady Endre utca 1794 hrsz
Besorolási kategória: B.VI.c.d. Terhelési osztály: kisforgalmú út A2 Felújítandó szakasz hossza:330,0 m
Meglévő burkolat szélessége:4,0 m Felújítandó burkolat felülete: 1336,0 m2 A meglévő út beton burkolata
felületileg sérült, felújításra szorul. A kátyúsodástól eltekintve az úttest felülete szilárd, a felújítás során
útalapként felhasználható. 2. Liget utca 1877 hrsz Besorolási kategória: B.VI.c.d. Terhelési osztály:
kisforgalmú út A2 Felújítandó szakasz hossza: 184,0m Meglévő burkolat szélessége: 4,0 m Felújítandó
burkolat felülete: 736,0 m2 A meglévő út burkolata elhasználódott, kátyús, felújításra szorul. Az egy
rétegű aszfalt burkolat marása nem lehetséges az egyrétegű, kis rétegvastagság miatt. A kátyúsodástól
eltekintve az úttest felülete szilárd, a felújítás során útalapként felhasználható. 3. Nagy László utca 4346
hrsz Besorolási kategória: B.VI.c.d. Terhelési osztály: kisforgalmú út A2 Felújítandó szakasz hossza: 105,0
m Meglévő burkolat szélessége:5,0 m Felújítandó burkolat felülete: 525,0 m2 A meglévő út burkolata
elhasználódott, kátyús, felújításra szorul. Az egy rétegű aszfalt burkolat marása nem lehetséges a kis
rétegvastagság miatt. A kátyúsodástól eltekintve az úttest felülete szilárd, a felújítás során útalapként
felhasználható. 4. Kemény Gusztáv utca 1755 hrsz Besorolási kategória: B.VI.c.d. Terhelési osztály:
kisforgalmú út A2 Felújítandó szakasz hossza: 198,0 m Meglévő burkolat szélessége: 4,0 m Felújítandó
burkolat felülete: 792,0 m2 A meglévő út burkolata elhasználódott, kátyús, felújításra szorul. Az egy rétegű
aszfalt burkolat marása nem lehetséges a kis rétegvastagság miatt. A kátyúsodástól eltekintve az úttest
felülete szilárd, a felújítás során útalapként felhasználható. 5. Csaba utca 4385, 4386 hrsz Besorolási
kategória: B.VI.c.d. Terhelési osztály: kisforgalmú út A2 Felújítandó szakasz hossza: 462,0 m Meglévő
burkolat szélessége:6,0 m Felújítandó burkolat felülete: 2772,0 m2 A meglévő út burkolata elhasználódott,
helyenként kátyús, töredezett, felújításra szorul. Az egy rétegű aszfalt burkolat marása nem lehetséges a
kis rétegvastagság miatt. A kátyúsodástól eltekintve az úttest felülete szilárd, a felújítás során útalapként
felhasználható.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 56438888 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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 utak felújítása, csapadékvíz elvezetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Fót
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Belterületi utak felújítása, kapcsolódó csapadékvíz elvezetés korszerűsítése" - 1. Ady Endre utca 1794 hrsz
Besorolási kategória: B.VI.c.d. Terhelési osztály: kisforgalmú út A2 Felújítandó szakasz hossza:330,0 m
Meglévő burkolat szélessége:4,0 m Felújítandó burkolat felülete: 1336,0 m2 A meglévő út beton burkolata
felületileg sérült, felújításra szorul. A kátyúsodástól eltekintve az úttest felülete szilárd, a felújítás során
útalapként felhasználható. 2. Liget utca 1877 hrsz Besorolási kategória: B.VI.c.d. Terhelési osztály:
kisforgalmú út A2 Felújítandó szakasz hossza: 184,0m Meglévő burkolat szélessége: 4,0 m Felújítandó
burkolat felülete: 736,0 m2 A meglévő út burkolata elhasználódott, kátyús, felújításra szorul. Az egy
rétegű aszfalt burkolat marása nem lehetséges az egyrétegű, kis rétegvastagság miatt. A kátyúsodástól
eltekintve az úttest felülete szilárd, a felújítás során útalapként felhasználható. 3. Nagy László utca 4346
hrsz Besorolási kategória: B.VI.c.d. Terhelési osztály: kisforgalmú út A2 Felújítandó szakasz hossza: 105,0
m Meglévő burkolat szélessége:5,0 m Felújítandó burkolat felülete: 525,0 m2 A meglévő út burkolata
elhasználódott, kátyús, felújításra szorul. Az egy rétegű aszfalt burkolat marása nem lehetséges a kis
rétegvastagság miatt. A kátyúsodástól eltekintve az úttest felülete szilárd, a felújítás során útalapként
felhasználható. 4. Kemény Gusztáv utca 1755 hrsz Besorolási kategória: B.VI.c.d. Terhelési osztály:
kisforgalmú út A2 Felújítandó szakasz hossza: 198,0 m Meglévő burkolat szélessége: 4,0 m Felújítandó
burkolat felülete: 792,0 m2 A meglévő út burkolata elhasználódott, kátyús, felújításra szorul. Az egy rétegű
aszfalt burkolat marása nem lehetséges a kis rétegvastagság miatt. A kátyúsodástól eltekintve az úttest
felülete szilárd, a felújítás során útalapként felhasználható. 5. Csaba utca 4385, 4386 hrsz Besorolási
kategória: B.VI.c.d. Terhelési osztály: kisforgalmú út A2 Felújítandó szakasz hossza: 462,0 m Meglévő
burkolat szélessége:6,0 m Felújítandó burkolat felülete: 2772,0 m2 A meglévő út burkolata elhasználódott,
helyenként kátyús, töredezett, felújításra szorul. Az egy rétegű aszfalt burkolat marása nem lehetséges a
kis rétegvastagság miatt. A kátyúsodástól eltekintve az úttest felülete szilárd, a felújítás során útalapként
felhasználható.
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása
tekintetében igénybe vett szervezet vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által vállalt előteljesítés mértéke (napokban) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az "Ajánlati ár" részszempont esetében az ajánlati elemeket a KH által kiadott útmutató (KÉ
2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.ba) pont szerint pontozza. Az "Előteljesítés" részszempont
esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket
Ajánlatkérő a KH által kiadott útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.bb) pont szerint
pontozza. Pontszámok: 1-100.
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 utak felújítása, csapadékvíz elvezetés
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:
2019/06/07 (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: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867

Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
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: 56438888
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 nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
Hivatalos név: Tubi-Hani Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17733142
Postai cím: Mansfeld Péter utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23496264243
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452556244
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:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Gárdony Város Önkormányzat (10483/2019)
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: Gárdony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96496161
Postai cím: Szabadság Utca 20-22.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna
Telefon: +36 22570100
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu
Fax: +36 22570182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gardony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ingatlanfejlesztés „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” című projektben
Hivatkozási szám: EKR000217622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új telephely megvalósítása vált szükségessé, melynek megépítése Gárdony Város Önkormányzat Gárdony,
Őrház utca, hrsz.: 7509/42 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
által FE-08/ÉPÍT/2308-22/2018 ügyiratszámon 2018. november 5-én kiadott építési engedélyes határozata
(végleges 2018. november 24-én) szerint történik.
A telephely főbb részei:
iroda- és szociálisépület
műhely- és raktárépület
nyitott gépjármű tároló épület
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 210191750 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Ingatlanfejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:

45320000-6

Kiegészítő szójegyzék

45330000-9
45331000-6
45350000-5
45400000-1
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanon
Gárdony, Őrház utca, hrsz.: 7509/42
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Új telephely megvalósítása vált szükségessé, melynek megépítése Gárdony Város Önkormányzat Gárdony,
Őrház utca, hrsz.: 7509/42 hrsz-ú ingatlanán a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
által FE-08/ÉPÍT/2308-22/2018 ügyiratszámon 2018. november 5-én kiadott építési engedélyes határozata
(végleges 2018. november 24-én) szerint történik.
A telephely főbb részei:
iroda- és szociálisépület
műhely- és raktárépület
nyitott gépjármű tároló épület
Az „iroda és szociális épület” hagyományos téglafalazattal készül, homlokzati hőszigeteléssel, félnyereg
tetőidom trapézlemez fedéssel. Külső nyílászárók a vonatkozó hőtechnikai előírásokat kielégítő acélmagvas
műanyag szerkezetűek, a belső ajtók (zömében) utólagos szerelésű faajtók. Padlóburkolat nagy
kopás-állóságú kerámia/laminált burkolat, a felületképzés – csempeburkolat illetve diszperziós festés.
Homlokzatképzés - homlokzati hőszigetelő lemez öntisztuló vékony vakolatrendszerrel.
A „műhely- és raktárépület” zárt-temperált és nyitott-fedett részekből áll, a műhely terület temperált, a raktár
terület fedett-nyitott. Az épület acélszerkezetű vázrendszerrel, a tetőn szelemen rendszerrel, az oldalfalakon
és a tetőn hőszigetelt szendvics panelokkal épül. A tető idom 10º -os hajlásszögű félnyereg.
A tető oromfalakkal határolt, 10cm vtg. LindabRoof tetőpanellel és Lindab négyszögletes keresztmetszetű
függőeresz - lefolyó csatornarendszerrel tervezett.
Külső nyílászárók (műhelyeknél) acélszerkezetű szekcionált kapuk, teljes bevilágító felülettel, belső ajtók
(műhely területen) fém ajtók, bevonatos acéllemez ajtólappal, erősített pántolással A padlószerkezet
nagyteherbírású beton / vasbeton, a műhelyeknél hőszigeteléssel. Belső felületképzés – csempeburkolat
illetve diszperziós festés. Homlokzatképzés - téglafalakon és a vasbeton szerkezeteken hagyományos
homlokzati vakolat, öntisztuló vékony vakolatrendszerrel. A homlokzati bevonatos acéllemez vértezetű
szendvics falpanel / LINDAB / 10cm, rejtett rögzítéssel, színe tört fehér.
A „gépjárműtároló épület” fedett, nyitott épület. Vasbeton vázas, a végfalaknál téglafalazattal, félnyereg
tetőidom trapézlemez fedéssel. A padlószerkezet nagyteherbírású beton / vasbeton, belső felületképzés
diszperziós festés. Homlokzatképzés - téglafalakon és a vasbeton szerkezeteken hagyományos homlokzati
vakolat, öntisztuló vékony vakolatrendszerrel.
Iroda és szociális épület:
közlekedő - 18,97 m2
porta - 8,40 m2
iroda - 17,00 m2
iroda - 18,84 m2
tea konyha - 3,82 m2
fűtés+takarító eszköz tároló - 2,64 m2
akadálymentes mosdó-WC - 4,62 m2
mosdó – 1,74 m2
WC – 1,20 m2
irattár – 2,10 m2
Iroda terület összesen: 79,33 m2
közlekedő - 7,32 m2
ffi öltöző / 25fő - 19,20 m2
ffi mosdó - 1,30 m2
ffi. wc - 1,30 m2
ffi. mosdó-zuhanyzó - 9,00 m2
ffi. wc - 1,20 m2
női előtér - 2,70 m2
női öltöző / 5fő - 6,38 m2
női mosdó-wc - 2,36 m2
női zuhanyzó - 3,72 m2
dolgozói étkező - 20,02 m2
Szociális terület összesen: 74,50 m2
Iroda és szociális épület összesen: 79,33 m2 + 74,50 m2 = 153,88 m2
Műhely- és raktárépület:
közlekedő - 7,50 m2
benzines eszközök tárolója - 19,74 m2
kéziszerszám tároló - 13,68 m2
üzemi mosdó - 2,22 m2
WC - 1,48 m2
műhely 1. - 45,61 m2

műhely 2. - 94,09 m2
önkorm. raktár - 94,09 m2
raktár – 96,34m2
fatároló - 48,43 m2
gépjármű mosó - 47,27 m2
Műhely- és raktárépület összesen: 470,45 m2
Temperált műhelyrész: 184,32 m2
Nyitott fedett raktárrész: 286,13 m2
Nyitott gépjármű tároló épület:
fedett nyitott gépjármű tároló, 3,5 t / gépjármű - 189,7 m2
Nyitott gépjármű tárolóépület összesen: 189,7 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalata magasépítési
munkák helyszíni irányításában (maximum 24 hónap) (hónap) 20
2 Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott jótállási időn felül (maximum 24 hónap)
(hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.-1.-1-15-FE1-2016-00004
II.2.9) További információ:
Részekre bontás::A beszerzés tárgyának szétdarabolása nem lenne kivitelezhető az elvégzendő feladatok
jellege és a felelősségi körök elhatárolása szempontjából, valamint azért, mert a munkálatok, az egyes
ellátandó feladatok egymással összefüggnek. A projekt egy osztatlan építmény, amely három épületrészből
áll. Ezen három épületrész egymással összefüggő műszaki egységet alkot, összekapcsolódnak.
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: Ingatlanfejlesztés
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:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39525563
Postai cím: Balassa Utca 2
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
E-mail: erika@fenyokht.hu
Telefon: +36 309023569
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11106832207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 205494323
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 210191750
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: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39525563
Postai cím: Balassa Utca 2
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11106832207
Hivatalos név: MAVA PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50313310
Postai cím: Mező Utca 10/a
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11453859207
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:
2019/02/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Geszteréd Község Önkormányzata (10632/2019)
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: Geszteréd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24163495
Postai cím: Petőfi Utca 7.
Város: Geszteréd
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4232
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó József
Telefon: +36 42561112
E-mail: gesztered@gesztered.hu
Fax: +36 42561112
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: Geszteréd 076/2, 073 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút
Hivatkozási szám: EKR000455132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Geszteréd 076/2, 073 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút burkolatmegerősítése és útszélesítése a vonatkozó
jogszabályokban és a kiviteli tervben meghatározott műszaki tartalom megvalósítása mellett.
Az érintett szakaszok összes hossza: 1.634,99 méter
Forgalmi sáv szélessége: 1x 5,50m
Padka szélessége: 1m
Burkolat egyoldali oldalesés: 2,5%
Padka oldalesése: 5,0%
Útszélesítés szerkezete:
5 cm AC 11 kopóréteg
5 cm AC 16 kötőréteg
5 cm M22 kiékelés
25 cm M80 útalap
20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
ENKA-TEX geotextília
ENKAGRID talajerősítő georács
Burkolatmegerősítés szerkezete:
5 cm AC 11 kopóréteg
3 cm AC 11 kiegyenlítő réteg
50 cm meglévő útburkolat
Sárrázó szerkezete:
5 cm M22 kiékelés
25 cm M80 útalap
20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
ENKA-TEX geotextília
ENKAGRID talajerősítő georács
Csapadékvízelvezetés a meglévő szikkasztóárokkal.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés
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.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Geszteréd 076/2, 073 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4232 Geszteréd, külterület 076/2, 073 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Geszteréd 076/2, 073 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút burkolatmegerősítése és útszélesítése a vonatkozó
jogszabályokban és a kiviteli tervben meghatározott műszaki tartalom megvalósítása mellett.
Az érintett szakaszok összes hossza: 1.634,99 méter
Forgalmi sáv szélessége: 1x 5,50m
Padka szélessége: 1m
Burkolat egyoldali oldalesés: 2,5%
Padka oldalesése: 5,0%
Útszélesítés szerkezete:
5 cm AC 11 kopóréteg
5 cm AC 16 kötőréteg
5 cm M22 kiékelés
25 cm M80 útalap
20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
ENKA-TEX geotextília
ENKAGRID talajerősítő georács
Burkolatmegerősítés szerkezete:
5 cm AC 11 kopóréteg
3 cm AC 11 kiegyenlítő réteg
50 cm meglévő útburkolat
Sárrázó szerkezete:
5 cm M22 kiékelés
25 cm M80 útalap
20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
ENKA-TEX geotextília
ENKAGRID talajerősítő georács
Csapadékvízelvezetés a meglévő szikkasztóárokkal.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés
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 Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (36 hónap) felüli többlet
jótállás- min. 0 hónap, max. 12 hónap) (hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7-4-1.2-16 kódszámú 1826782039 számú
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány.
Pontszám 0-10 pont. Módszer: Ajánlati ár szempont: fordított arányosítás, Jótállás időtartama szempont:
egyenes arányosítás.
A II.2.7. pont szerinti kezdési dátum tervezett, az eljárásra tekintettel változhat.
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: Geszteréd 076/2, 073 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút
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:
2019/05/24 (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: Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24506236
Postai cím: Raktár Út 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: aktualutepito@gmail.com
Telefon: +36 304010342
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24936433213
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: 78800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki
vezetés, aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24506236
Postai cím: Raktár Út 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24936433213
Hivatalos név: Nyír-Wetland Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97329705
Postai cím: Tambura U. 11
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654107215
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:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet (9795/2019)
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: Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41183070
Postai cím: Jegenye Utca 22
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Goldmark Károly Művelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31059770
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 28
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87817403
Postai cím: Csók István Utca 1/A
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.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.
x 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: Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00044 azonosítószámú projekt keretében”:
- megbízási keret jellegű szerződés
Hivatkozási szám: EKR000283812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mindegyik képzés Fktv. szerinti D körös képzés:
- Pályaorientációs csoportfoglalkozás: 12 óra/csop, 20 fő/csop, 4 csop, össz 80 fő
- A munkaszocializációt elősegítő digitális írástudás, mint munkavállalói kompetencia fejlesztése: 12 óra/
csop, 20 fő/csop, 6 csop, össz 120 fő
- A munkanélküli emberek érték- és munkaszemlélet kialakítását elősegítő integráló tréning: 12 óra/csop, 20
fő/csop, 5 csop, össz 100 fő
- Nyugdíjra felkészítő tréning: 30 óra/csop, 20 fő/csop, 2 csop, össz 40 fő
- Szüleinkért (idős ember a családban) tréning: 30 óra/csop, 20 fő/csop, 2 csop, össz 40 fő
- Önismereti, önfejlesztő tréning: 20 óra/csop, 15 fő/csop, 4 csop, össz 60 fő
- Kommunikációs technikák tréning: 20 óra/csop, 15 fő/csop, 4 csop, össz 60 fő
- Ön-és háztartás ismeret: hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő célcsoport bevonásával: 20 óra/
csop, 15 fő/csop, 2 csop, össz 30 fő
- Szépészet a mindennapokban: 20 óra/csop, 15 fő/csop, 2 csop, össz 30 fő
- Életviteli tréning Egyedülálló Anyáknak: 10 óra/csop, 20 fő/csop, 3 csop, össz 60 fő

- Életviteli tréning kamaszoknak: 10 óra/csop, 20 fő/csop, 3 csop, össz 60 fő
- Gyász és veszteségek feldolgozása: 10 óra/csop, 20 fő/csop, 3 csop, össz 60 fő
- Rendszerszemléletű prevenciós tréning 2. Felnőttek 30 éves kortól, családot tervezők, családosok: 20 óra/
csop, 16 fő/csop, 3 csop, össz 48 fő
- Rendszerszemléletű prevenciós tréning 1. fiatal felnőttek (18-29 éves) esetében: 20 óra/csop, 16 fő/csop, 3
csop, össz 48 fő
- Személyi Higiéne tréning Fejlesztési területek: test és lélek harmonikus fejlesztése, a szocializáció
harmonikus fejlesztése: 20 óra/csop, 25 fő/csop, 2 csop, össz 50 fő
- Önbogozó kör középiskolásoknak: A középiskolások számára személyiségfejlesztő tréning: 24 óra/csop, 20
fő/csop, 4 csop, össz 80 fő
Mindösszesen 966 fő képzése.
Figyelemmel arra, hogy a toborzás nem a Megbízott feladata, amennyiben az adott képzési csoportban
nem az előirányzott létszámban vesznek részt, úgy a képzésenként képzés díja (több csoport esetén
a csoportonkénti díj a Ft/fő/óra egységár alapján) létszám csökkenés, lemorzsolódás esetén is a teljes
létszámnak a maximum 10%-os csökkenéséhez igazodó képzési díjcsökkenést jelenthet, azzal, hogy
amennyiben a 10%-os létszámcsökkenés nem teljes egész főre jön ki, úgy egész számra kerekítés az
irányadó.
Feltételes közbeszerzés: Az uniós projekt keretében a képzéseket érintő módosítás változásbejelentése
megtörtént, KSZ általi jóváhagyása folyamatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján ajánlatkérő a támogatásra
irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan
körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21096920 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00044
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

80400000-8

További tárgyak:
80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Keszthely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00044 azonosítószámú projekt keretében:
- egyeztetés, folyamatos kapcsolattartás együttműködés biztosítása, erre min. 1 fő képzésszervező
kijelölése, akinek feladata a képzések megvalósításához kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok
ellátása, az oktatók munkájának támogatása
- AK igénye esetén szakmai egyeztetéseken való személyes részvétel,
-AK étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít az At-nek, illetve személyes
közreműködői számára.
- bekészítés, catering biztosítása nem része a feladatnak
- gyermekfelügyelet adott képzés esetén része az AT feladatának
- Minden képzési dok-nak meg kell felelnie az Fktv. és a vonatkozó egyéb jogsz., az EU által finansz.
projektekre vonatkozó, hatályos Arculati Kézikönyv, a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségeit
tartalmazó dokumentumokban foglalt valamennyi elvárásnak.

- AT-ként szerződő fél feladata, hogy az eljárásban szereplő képzések képzési programjait elkészítse
(amennyiben még nem rendelkezik a témát lefedő engedélyezett képzési programmal) a hatályos
jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze a hatályos Fktv. megfelelően
legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig. Az engedélyeknek és az intézmény felnőttképzés
minősítésének a szerződés végéig fenn kell állnia, ennek be nem tartása elállási/felmondási ok.
- AT-ként szerződő fél feladata, hogy a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok,
technikai berendezések) jogszabályban előírtaknak és a képzési programban rögzítetteknek megfelelően
biztosítsa a megvalósítás során.
Helyszín biztosítása az érintett településen AT feladata. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan
technikai feltételeket köteles biztosítani a képzési csoport számára képzés típusonként.
- Toborzás nem az AT feladata
- Szerződés annak mindkét Fél által történő aláírás napját követő napon hatályba lép. A megbízás keret
jellegű̋, az ütemezés a Szerződés aláírását követő 10 napon belül, majd ezt követően minden naptári
negyedévet megelőző 10. napig ütemtervet készítenek a következő negyedévben tervezett képzések
tervezett időpontjairól, a teljesítés tervezett helyszínéről az adott képzés tematikájáról.
A negyedéves ütemtervek módosíthatóak és csak iránymutatásként szolgálnak a tervezett ütemezéssel
kapcsolatban. A konkrét képzések konkrét csoportjaira vonatkozó kezdési időpontokat és helyszíneket
az egyedi megrendelések tartalmazzák. Az egyedi megrendelést AK tag a szerződésben megjelölt AT-t
képviselő képzésszervező részére juttatja el e-mail formában, melyet az AT köteles két munkanapon belül
visszaigazolni. A visszaigazolás időpontja a kézhezvétel időpontja. Amennyiben két munkanapon belül AT
nem igazolja vissza, úgy két munkanap leteltével a kézhezvételt a felek vélelmezik.
További részletek, célcsoport, egyéb a KD-ban
Mindegyik képzés Fktv. szerinti D körös képzés, részletek II.1.4. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.részszempont: Az M.1.) pontban előírt alkalmassági
minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata
(képzésszervezési tapasztalat) 0-36 hó 10
2 2. részszempont: Az egyedi megrendelés kézhezvételétől a képzés megkezdésének napjáig
vállalt szervezési idő (munkanap) 15-30 munkanap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó megbízási díj az összes feladatra vetítve Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00044
II.2.9) További információ:
Részekre bontás tilalmának indoka:A projekt szempontjából mindegyik képzés azonos feltételekkel tartandó
meg, Fktv hatálya alá tartozó képzésekről van szó. Három konz.tag, de azonos közvetlen és közvetett
célcsoport érintett. Gazd-i, minőségi, ill. a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során
AK megállapította - lásd II.1.7. pont
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00044
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:
2019/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: info@oktfull.hu
Telefon: +36 209274770

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242
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: 21096920
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: Training Universe Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tárasaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55568683
Postai cím: Zápor U. 18/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.meszlenyi@traininguniverse.eu
Telefon: +36 704241390
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11729787241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Danuvia Stúdió Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88736404
Postai cím: Pacsirtamező Utca 41-43
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25404494241
Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902
Postai cím: Bercsényi Utca 51/a
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203
Hivatalos név: Training Universe Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tárasaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55568683
Postai cím: Zápor U. 18/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11729787241
Hivatalos név: "Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242
Hivatalos név: ERANGER Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30508011
Postai cím: Móricz Zsigmond Rakpart 1. B. ép. 1. em. D1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22764012108
Hivatalos név: Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43047947
Postai cím: Villányi Út 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10367326243

Hivatalos név: Ugrifüles Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88254533
Postai cím: Tomaji Sor 18
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23952795220
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:
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:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Hernád Nagyközség Önkormányzata (10649/2019)
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: Hernád Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96172113
Postai cím: Köztársaság Út 47
Város: Hernád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2376
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsírosné Pallaga Mária
Telefon: +36 29374122
E-mail: polgarmester@hernad.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hernad.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: Egészségügyi Komplexum belső felújítása
Hivatkozási szám: EKR000283292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladatmeghatározás:
2 db épület belső felújítása az alábbiak szerint:
- mindkét épületben új wc-blokk kialakítása;
- az 1. sz. orvosi rendelőben nemenként elkülönített wc létrehozása;
- a 2. számú épületben a férfi wc az akadálymentes wc-vel összevontan kialakítandó;
- a női wc-t úgy kell kialakítani, hogy kisgyermekesek is tudják használni;
- az 1. sz. épületben a 2 db vetkőző helyiség megszűnik, helyette egyet kell kialakítani, amely biztosítja az
akadálymentes használatot;
- a 2. számú épületben a pólyázó helyiséget meg kell szüntetni, helyette személyzeti helyiséget kell
kialakítani, amelyből a továbbiakban a személyzeti wc is nyílik;
- a 2. számú épületben a raktár helyén orvosi pihenő kerül kialakításra;
- a meglévő burkolatokat mindkét épületben az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően gres
burkolatra kell cserélni oly módon, hogy a gyengénlátók és vakok számára a megfelelő burkolat kerüljön
beépítésre;
- mindkét épületben cserélni szükséges a meglévő villanyvezetékeket, valamint a kapcsolókat a megfelelő
magasságban kell elhelyezni;
- teljes festés és mázolás;
- radiátorok és fűtéscsövek leszerelése;
- megfelelő nyílászárók elhelyezése.
Jellemző mennyiségi adatok:
A épület: 72,68 m2
B épület: 73,95 m2
Garázs: 12,68 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26478127 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Egészségügyi Komplexum belső felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Hernád, Köztársaság út 45. hrsz 704
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladatmeghatározás:
2 db épület belső felújítása az alábbiak szerint:
- mindkét épületben új wc-blokk kialakítása;
- az 1. sz. orvosi rendelőben nemenként elkülönített wc létrehozása;
- a 2. számú épületben a férfi wc az akadálymentes wc-vel összevontan kialakítandó;
- a női wc-t úgy kell kialakítani, hogy kisgyermekesek is tudják használni;
- az 1. sz. épületben a 2 db vetkőző helyiség megszűnik, helyette egyet kell kialakítani, amely biztosítja az
akadálymentes használatot;
- a 2. számú épületben a pólyázó helyiséget meg kell szüntetni, helyette személyzeti helyiséget kell
kialakítani, amelyből a továbbiakban a személyzeti wc is nyílik;
- a 2. számú épületben a raktár helyén orvosi pihenő kerül kialakításra;
- a meglévő burkolatokat mindkét épületben az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően gres
burkolatra kell cserélni oly módon, hogy a gyengénlátók és vakok számára a megfelelő burkolat kerüljön
beépítésre;
- mindkét épületben cserélni szükséges a meglévő villanyvezetékeket, valamint a kapcsolókat a megfelelő
magasságban kell elhelyezni;
- teljes festés és mázolás;
- radiátorok és fűtéscsövek leszerelése;
- megfelelő nyílászárók elhelyezése.
Jellemző mennyiségi adatok:
A épület: 72,68 m2
B épület: 73,95 m2
Garázs: 12,68 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 2. Többlet jótállás időtartama (Az előírt kötelező 24 hónapot meghaladó
többlet megajánlást kérjük megadni hónap mértékegységben; min. 0 max. 36 hónap) 20
2 3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát meghaladó ajánlat érvénytelen, a 8 óra max. pontot
kap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egészségügyi Komplexum belső 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:
2019/05/30 (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: Schön-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51485425
Postai cím: Váradi Út 1.
Város: Hernád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2376
Ország: Magyarország
E-mail: schon@monornet.hu

Telefon: +36 209155626
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29574311
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12358630213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26478127
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26478127
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: elektromosság,
gépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98928116

Postai cím: Dózsa György Út 219
Város: Lajosmizse
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6050
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660612203
Hivatalos név: Schön-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51485425
Postai cím: Váradi Út 1.
Város: Hernád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2376
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12358630213
Hivatalos név: Patina Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64182377
Postai cím: Kölcsey Utca 6/a.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14705430213
Hivatalos név: Böröndi Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20073884
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 37/A.
Város: Örkény
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2377
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24749761213
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:
2019/03/26 (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:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

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

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (10064/2019)
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: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66327787
Postai cím: Kerepesi Út 29/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopácsi Erika
Telefon: +36 13362030
E-mail: kopacsi.erika@hmzrinyi.hu
Fax: +36 13151448
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hmzrinyi.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
x 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: Műnyomópapír és ofszet papír beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000402572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30197630-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Műnyomópapír 70 tonna (+ 30 %), ofszet papír 70 tonna (+ 30 %) és kreatív műnyomópapír 1,3cm3/
g volumenizálással 20 tonna (+30%) súlyban és 890x1260mm, 720x1020mm és 700x1000mm (B/1)
méretben. A tételek méretek szerinti mennyisége a szerződés aláírását követően, rendeléseként kerül
meghatározásra. A 890x1260mm méretű papírok esetében a rendelés a gyártó által meghatározott kötelező
minimális mennyiség figyelembevételével történik.
Az ajánlattevő + 30 %-ként megjelölt mennyiségekig - de maximum az ajánlatkérő rendelkezésére álló 220
000 Euro nettó értékhatárig - opciót köteles biztosítani. Az ajánlatkérő az opciós keret igénybevételéről a
szerződés lejártát megelőzően legkésőbb 2019. december 31-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg
70%-ának felhasználásakor köteles tájékoztatni az ajánlattevőt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 146600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Műnyomópapír és ofszet papír beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30197630-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műnyomópapír 70 tonna (+ 30 %), ofszet papír 70 tonna (+ 30 %) és kreatív műnyomópapír 1,3cm3/
g volumenizálással 20 tonna (+30%) súlyban és 890x1260mm, 720x1020mm és 700x1000mm (B/1)
méretben. A tételek méretek szerinti mennyisége a szerződés aláírását követően, rendeléseként kerül
meghatározásra. A 890x1260mm méretű papírok esetében a rendelés a gyártó által meghatározott kötelező
minimális mennyiség figyelembevételével történik.

Az ajánlattevő + 30 %-ként megjelölt mennyiségekig - de maximum az ajánlatkérő rendelkezésére álló 220
000 Euro nettó értékhatárig - opciót köteles biztosítani. Az ajánlatkérő az opciós keret igénybevételéről a
szerződés lejártát megelőzően legkésőbb 2019. december 31-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg
70%-ának felhasználásakor köteles tájékoztatni az ajánlattevőt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő egész órában megadva (min 6 - max 12 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlattevő + 30 %-ként megjelölt mennyiségekig - de maximum az ajánlatkérő
rendelkezésére álló 220 000 Euro nettó értékhatárig - opciót köteles biztosítani. Az ajánlatkérő
az opciós keret igénybevételéről a szerződés lejártát megelőzően legkésőbb 2019. december
31-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-ának felhasználásakor köteles tájékoztatni az
ajánlattevőt.
Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységár) kell
biztosítani.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Műnyomópapír és ofszet papír 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:
2019/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Papyrus Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72696626
Postai cím: Könyves Kálmán Krt 11/c A.ép. 7.em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: idiko.kantor@papyrus.com
Telefon: +36 704529822
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 3403923
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10840807244
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: 146600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Europapier Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97758310
Postai cím: Campona Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: K.bayer@europapier.hu
Telefon: +36 209664122
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13717920
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10504811243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
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: Papyrus Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72696626
Postai cím: Könyves Kálmán Krt 11/c A.ép. 7.em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10840807244
Hivatalos név: Europapier Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97758310
Postai cím: Campona Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10504811243
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:
2019/04/08 (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:
2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Jánoshalmi Pálinkafőzde Korlátolt Felelősségú Társaság (10655/2019)
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: Jánoshalmi Pálinkafőzde Korlátolt Felelősségú Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90213234
Postai cím: Körömvirág 42 Utca 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pekk Antal
Telefon: +36 707779344
E-mail: pekka@janoshalmipalinka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.masterspalinka.com/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Desztillált szeszes ital gyártása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VP-3-4.2.1-15 - technológia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000445362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42213000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szerződés tárgya olyan komplex gyümölcsfeldolgozó rendszer összeállítása és átadása, amely
tartalmazza - fő részként - az alábbiakat: 1 db mosó-válogató szállítószalag, 1 db szőlőbogyozógép, 1
db magozó-passzírozógép, 1 db gumilapátos szivattyú, 1 db univerzális daráló, 1 db 180l-es hidraulikus
prés, 1 db excentrikus csigaszivattyú, 1 db 50 és 1 db 100 hl-es hőszigetelt, cefreerjesztő tartály keverővel,
1 db digitális vezérlésű folyadékhűtő, 1 db pálinkafőző berendezés, szeszmérőgép, 1 db acél körszűrő
pálinkához, valamint a palackozáshoz, szállításhoz, raktározáshoz, árukiadáshoz szükséges anyagok,
eszközök.
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
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: VP-3-4.2.1-15 - technológia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

42213000-2

További tárgyak:

42222000-8
42910000-8

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6440 Jánoshalma, Bajai út, HRSZ: 4565/9
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés tárgya olyan komplex gyümölcsfeldolgozó rendszer összeállítása és átadása, amely
tartalmazza - fő részként - az alábbiakat: 1 db mosó-válogató szállítószalag, 1 db szőlőbogyozógép, 1
db magozó-passzírozógép, 1 db gumilapátos szivattyú, 1 db univerzális daráló, 1 db 180l-es hidraulikus
prés, 1 db excentrikus csigaszivattyú, 1 db 50 és 1 db 100 hl-es hőszigetelt, cefreerjesztő tartály keverővel,
1 db digitális vezérlésű folyadékhűtő, 1 db pálinkafőző berendezés, szeszmérőgép, 1 db acél körszűrő
pálinkához, valamint a palackozáshoz, szállításhoz, raktározáshoz, árukiadáshoz szükséges anyagok,
eszközök.
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, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően előírt 12 hónapon túli többlet jótállás vállalása (egész
hónapokban megadva, minimum 0, maximum 24 hónap 10
2 3. Az előírt 72 óra hibajavítási/kiszállási időnél 24 órával kevesebb reagálási idő (azaz 48 óra)
vállalása (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (teljes mennyiségre HUF-ban) 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: VP-3-4.2.1-15
II.2.9) További információ:
Az értékeléskor alkalmazott ponthatárok: 0-10. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. A pontkiosztás
módszerei: Árszempont (Egyösszegű ajánlati ár): fordított arányosítás. Minőségi szempontok: Többlet
jótállás megajánlása egyenes arányosítás, korábbi hibajavítási idő: pontozás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: VP-3-4.2.1-15 - technológia beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásban kettő ajánlatot nyújtottak be. A Lovassy P.A.C.Kft. ajánlattevő
ajánlata tekintetében ajánlatkérő megállapította, hogy az a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen, tekintettel arra, hogy alternatív megajánlást tartalmazott. Ugyanakkor az Interker-Wein Kft.vel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és erre tekintettel
az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen
alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna
meg. Mindezek alapján ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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: Lovassy P.A.C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67072154
Postai cím: Kiss Ernő U. 19
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14753299205
Hivatalos név: Interker-Wein Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45267664
Postai cím: Vécsey-völgy Utca 93
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11161501210
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:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Jászboldogháza Községi Önkormányzat (10528/2019)
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: Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91146207
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 27
Város: Jászboldogháza
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5144
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Lajos
Telefon: +36 57460011
E-mail: polgarmester@jaszboldoghaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszboldoghaza.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 Jászboldogházi piac és ebédlő kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000354112019
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: Piac
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” piac felújítás
kivitelezési munkálatainak elvégzésére a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel:
A fedett termelői piac épülete a tervlapokon bemutatott kialakításban fog épülni. Egy közel 100m2
alapterületű az utcafront felé nyitott elárusító részen fog folyni térségben előállított élelmiszerek értékesítése.
Mellette lévő részen pedig a látogatók és az árusítók részére épül egy kisebb szociális rész. Az épület
előtt lesznek a működéshez szükséges parkolók, melyek közül egy akadálymentes lesz. Az épület mellett
a hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolók lesznek elhelyezve. A fedett piac DNYi tetőfelületén 8 db napelem cella lesz elhelyezve, 2 kW teljesítménnyel, valamint 2 db napkollektor.
Akadálymentesítés: Az építés után, a fejlesztés révén az épület akadálymentesen megközelíthetővé válik,
és az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz, illetve biztosított a fogyatékos személyek
számára az akadálymentes WC helyiség.
2. rész: Ebédlő
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” az ebédlő felújítás
kivitelezési munkálatainak elvégzésére a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel:
A tervezett fejlesztés során az épület bruttó alapterülete nem változik, a munkák tartószerkezetet nem
érintenek, ezért elvégzésük nem építési engedély és bejelentés köteles tevékenységek.
A fejlesztés során az alábbiak készülnek: étkező férőhelyeinek bővítése tetőtérben, akadálymentes parkoló
építése, szükséges – alaprajzon jelölt – nyílászárók átalakítása, akadálymentesítés miatt, akadálymentes
rámpa készítése, akadálymentes WC építése, napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése, a helyi
elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozása, fűtés kialakítása a tetőtérben. A felújítás
után, a fejlesztés révén az épület földszintje akadálymentesen megközelíthetővé válik, és az épületen
belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz, illetve biztosított a fogyatékos személyek számára az
akadálymentes WC helyiség
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43602388 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Piac felújítás kivitelezési munkálatai
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: HU322 A teljesítés helye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21. 29 hrsz (Piac)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” keretében a Piac
felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére
A közbeszerzés mennyisége:
A fedett termelői piac épülete a tervlapokon bemutatott kialakításban fog épülni. Egy közel 100m2
alapterületű az utcafront felé nyitott elárusító részen fog folyni térségben előállított élelmiszerek értékesítése.
Mellette lévő részen pedig a látogatók és az árusítók részére épül egy kisebb szociális rész. Az épület
előtt lesznek a működéshez szükséges parkolók, melyek közül egy akadálymentes lesz. Az épület mellett
a hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolók lesznek elhelyezve. A fedett piac DNYi tetőfelületén 8 db napelem cella lesz elhelyezve, 2 kW teljesítménnyel, valamint 2 db napkollektor.
Akadálymentesítés: Az építés után, a fejlesztés révén az épület akadálymentesen megközelíthetővé válik,
és az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz, illetve biztosított a fogyatékos személyek
számára az akadálymentes WC helyiség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A teljesítésben résztvevő,a 266/2013. (VII.11.)Kr.szerinti MV-É felelős
műszaki vezetői jog. szakember végzettségének megszerzésétől szám., magasépítési kiv-i szakt-en
szerz. szakmai tap.ideje (hó) 20
2 3.A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás időtartamát
meghaladó többlet jótállás(hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
II.2.9) További információ:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a Vidékfejlesztési Alapból,
valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából és saját forrásból történik.
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című,
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1940214827 iratazonosító számon benyújtott projekt, Tám. int:90%.
II.2.1)
Elnevezés: Ebédlő felújítás kivitelezési munkálatai
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: HU322 A teljesítés helye: 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor u. 4. 812/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” keretében a
Ebédlő felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére

A tervezett fejlesztés során az épület bruttó alapterülete nem változik, a munkák tartószerkezetet nem
érintenek, ezért elvégzésük nem építési engedély és bejelentés köteles tevékenységek.
A fejlesztés során az alábbiak készülnek: étkező férőhelyeinek bővítése tetőtérben, akadálymentes parkoló
építése, szükséges – alaprajzon jelölt – nyílászárók átalakítása, akadálymentesítés miatt, akadálymentes
rámpa készítése, akadálymentes WC építése, napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése, a helyi
elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozása, fűtés kialakítása a tetőtérben.
A felújítás után, a fejlesztés révén az épület földszintje akadálymentesen megközelíthetővé válik, és az
épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz, illetve biztosított a fogyatékos személyek számára
az akadálymentes WC helyiség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A teljesítésben résztvevő,a 266/2013. (VII.11.)Kr.szerinti MV-É felelős
műszaki vezetői jog.szakember végzettségének megszerzésétől szám., magasépítési kiv-i szakt-en
szerz. szakmai tap.ideje (hó) 20
2 3.A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás időtartamát
meghaladó többlet jótállás(hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
II.2.9) További információ:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a Vidékfejlesztési Alapból,
valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából és saját forrásból történik.
Projekt címe: „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1940214827 iratazonosító számon benyújtott projekt
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: Piac felújítás Rész száma: Elnevezés: Piac felújítás kivitelezési munkálatai
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:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28131201
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
E-mail: jaszmetal@jaszmetal.hu
Telefon: +36 202235206
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13376646216
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: 25797036
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: MV-É Felelős
műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28131201
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13376646216
Hivatalos név: Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78044483
Postai cím: Bakki József Utca 27
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11772390216
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2. rész:Ebédlő felújítás Rész száma: Elnevezés: Ebédlő felújítás kivitelezési
munkálatai
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:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28131201
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
E-mail: jaszmetal@jaszmetal.hu
Telefon: +36 202235206
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13376646216
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: 17805352
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: MV-É Felelős
műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28131201
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13376646216
Hivatalos név: Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78044483
Postai cím: Bakki József Utca 27
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11772390216
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/09 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Kal-System Korlátol Felelősségű Társaság (10471/2019)
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: Kal-System Korlátol Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76259737
Postai cím: II. Kerület
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmár József
Telefon: +36 302064680
E-mail: kalmarj@kalsystem.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kalsystem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kapacitásbővítés célú eszközbeszerzés (GINOP-1.2.)
Hivatkozási szám: EKR000313832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kapacitásbővítés célú eszközbeszerzés a GINOP-1.2.1-16-2017-00361 azonosítószámú projekt keretében.
I. rész: termelő gépek
beszerzése: Adásvételi szerződés keretében a következő gépek beszerzése: 1. Hidraulikus lemezolló (1 db):
Max. lemezvastagság 13
mm. Munkatartomány 3100 mm. Hátsóütközők tartománya 1000 mm. Min. vágási szög 0,5o. Max. vágási
szög 2,5o. 2. Hidraulikus
élhajlító (1 db): Nyomóerő (legalább 160 T/1.600 kN). Munkatartomány (legalább 3000 mm). Vázelemek
közti távolság (legalább
2.500mm). Asztal szélesség (legalább 100mm). Asztal terhelehetőség (legalább 1.600 kN/m). 3. Hidraulikus
revolver stancoló
berendezés (1 db): Nyomóerő (legalább 30 T/300 kN). Utánfogás nélkük kezelhető nominál tábla méret
(legalább 1500 x 3000mm).
Legalább 48 fészkes szerszámtár legalább 4 db. auto index állomással „D” állomás. Legalább 3db CNC
programozható lemez csipesz,
automata pozíció felismeréssel és átállással. Asztal terhelehetőség max sebességgel (legalább 110 kg). CE
minősítés (csak a nyertestől
megkövetelt feltétel). Kezelési és karbantartási útmutató. A nyertes által teljesítendő kapcsolódó
szolgáltatások: • beüzemelés, •
kötelező 12 hónap jótállás (hosszabb jótállás értékelési szempont), • kötelező helyszíni szervizszolgáltatás a
meghibásodás közlésétől
számított 24 órán belül (rövidebb határidő értékelési szempont). A részletes műszaki leírás a közbeszerzési
dokumentumokban. II. rész
: informatikai eszközök beszerzése Adásvételi szerződés keretében a következő eszközök beszerzése: 1.
DTR modul, 10 felhasználó 2.
Gyártás modul, 10 felhasználó 3. Üzemi gyártás terminál, 10 felhasználó 4. Pénzügyi, számviteli modul –
10 felhasználó 5. Betanítás (
16 fő, 12 nap) 6. Éles üzembe állítás (4 nap) 7. Notebook (1 db) 8. PDA (1 db) A részletes műszaki leírás a
közbeszerzési
dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 223270750 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: I. rész: termelő gépek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Magyarország: 6500 Baja, II. kerület 404/58
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kapacitásbővítés célú eszközbeszerzés a GINOP-1.2.1-16-2017-00361 azonosítószámú projekt keretében.
I. rész: termelő gépek
beszerzése: Adásvételi szerződés keretében a következő gépek beszerzése: 1. Hidraulikus lemezolló (1 db):
Max. lemezvastagság 13
mm. Munkatartomány 3100 mm. Hátsóütközők tartománya 1000 mm. Min. vágási szög 0,5o. Max. vágási
szög 2,5o. 2. Hidraulikus
élhajlító (1 db): Nyomóerő (legalább 160 T/1.600 kN). Munkatartomány (legalább 3000 mm). Vázelemek
közti távolság (legalább
2.500mm). Asztal szélesség (legalább 100mm). Asztal terhelehetőség (legalább 1.600 kN/m). 3. Hidraulikus
revolver stancoló
berendezés (1 db): Nyomóerő (legalább 30 T/300 kN). Utánfogás nélkük kezelhető nominál tábla méret
(legalább 1500 x 3000mm).
Legalább 48 fészkes szerszámtár legalább 4 db. auto index állomással „D” állomás. Legalább 3db CNC
programozható lemez csipesz,
automata pozíció felismeréssel és átállással. Asztal terhelehetőség max sebességgel (legalább 110 kg). CE
minősítés (csak a nyertestől
megkövetelt feltétel). Kezelési és karbantartási útmutató. A nyertes által teljesítendő kapcsolódó
szolgáltatások: • beüzemelés, •
kötelező 12 hónap jótállás (hosszabb jótállás értékelési szempont), • kötelező helyszíni szervizszolgáltatás a
meghibásodás közlésétől
számított 24 órán belül (rövidebb határidő értékelési szempont). A részletes műszaki leírás a közbeszerzési
dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás megajánlása (min. 0, max. 24 hónap) 10
2 3. A meghibásodás közlését követő 24 órán belüli helyszíni szervízszolgáltatás megkezdése (min.
0, max. 6 órán belül) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00361
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: II. rész: informatikai eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Magyarország: 6500 Baja, II. kerület 404/58
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész
: informatikai eszközök beszerzése Adásvételi szerződés keretében a következő eszközök beszerzése: 1.
DTR modul, 10 felhasználó 2.
Gyártás modul, 10 felhasználó 3. Üzemi gyártás terminál, 10 felhasználó 4. Pénzügyi, számviteli modul –
10 felhasználó 5. Betanítás (
16 fő, 12 nap) 6. Éles üzembe állítás (4 nap) 7. Notebook (1 db) 8. PDA (1 db) A részletes műszaki leírás a
közbeszerzési
dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás megajánlása (min. 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M2. alkalmassági követelmény szerinti szakember DTR modul és/vagy gyártás modul és/
vagy üzemi gyártás terminál és/vagy pénzügyi, számviteli modul éles üzembe állításában és/
vagy betanításában 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00361
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: I. rész: termelő 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:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: InTec Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54114706
Postai cím: Dunyov István Utca 14. Fszt./2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: finance@mwtech.hu
Telefon: +36 203111470
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13637037241
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: 209400750
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: InTec Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54114706
Postai cím: Dunyov István Utca 14. Fszt./2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13637037241
Hivatalos név: PMT Szerszámgép Kereskedelmi és Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71045146
Postai cím: Attila u. 73. Ipari Park
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26254199206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: II. rész: informatikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tandofer Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69849242
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 47.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: linda.hochman@tandofer.hu
Telefon: +36 703312695
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11429205203
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: 13870000
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: Tandofer Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69849242
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 47.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11429205203
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:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

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

Kiskőrös Város Önkormányzata (10530/2019)
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: Kiskőrös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81549735
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domonyi László
Telefon: +36 78311122
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu
Fax: +36 78311766
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiskoros.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: Batthyány utcai óvodai épület átalakítási-bővítési (1. rész.) és az átalakítással nem
érintett helyiségek infrastrukturális fejlesztési (2. rész) munkálatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000565992019
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 „Batthyány utcai óvoda felújítása” című és TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00016
azonosítószámú pályázat kapcsán ellátandó óvodai épület átalakítási-bővítési (1. rész.) és az átalakítással
nem érintett helyiségek infrastrukturális fejlesztési (2. rész) munkálatainak ellátására.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62888860 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Átalakítási-bővítési munkálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45214100-1

Kiegészítő szójegyzék

45231300-8
45310000-3
45330000-9
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6200. Kiskőrös, Batthyány u. 2. (3013 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Jelen közbeszerzési eljárás során a 6200. Kiskőrös Batthyány u. 2. (Hrsz.: 3013) szám alatt található
önkormányzati tulajdonú óvoda átalakítása és bővítése kerül beszerzésre a következő főbb mennyiségi
jellemzők szerint:
- Aljzatok, burkolatok, falazatok bontása: 47 m3,
- Feltöltések készítése :20 m3,
- Beton aljzatok készítése: 12 m3
- Acél áthidaló gerenda elhelyezés: 8 db
- Teherhordó falazat készítés: 13 m2
- Válaszfal készítése: 24 m2,
- Oldalfal vakolás: 302 m2,
- Padlóburkolat, oldalfalburkolat készítés: 300 m2
- Beltéri nyílászárók elhelyezése: 7 db
- Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése: 5 db
- Beltéri oldalfal és mennyezet festés: 399 m2
- Előregyártott nyílászárók elhelyezése: 14 db
- Homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 13 m2
- Fűtési acélcső szerelése: 66 fm
- Ivóvíz nyomóvezeték szerelés: 249 fm
- PVC lefolyóvezeték szerelés: 91 fm
- Elektromos melegvíz-termelő és tároló berendezés: 3 db
- WC berendezés elhelyezés és bekötés: 8 db
- Mosdó berendezés elhelyezés és bekötés: 13 db
- Acéllemez lapradiátor elhelyezés és bekötés: 6 db
- Műanyag védőcső elhelyezés falhoronyba: 435 fm
- Szigetelt vezeték elhelyezése: 1280 fm
- LED lámpatest elhelyezése és bekötése mennyezeten és oldalfalon: 22 db
- Lemez légcsatorna szerelés: 24 fm
- Elektromos tűzhely elhelyezés és bekötés: 1 db
- Ipari mosogatógép elhelyezés és bekötés: 1 db
- Medencés rozsdamentes mosogató elhelyezés és bekötés: 2 db
A részletes feladatmeghatározást a közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő feladata és költsége a használatbavételi engedély megszerzése, de abban a nyertes ajánlattevő
közreműködni köteles. A kivitelezés hatósági engedélyköteles, a véglegessé vált építési engedély és
az engedélyezési dokumentáció, továbbá a kiviteli terv és az árazatlan költségvetés a közbeszerzési
dokumentumok műszaki mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerülnek.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás
nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha
az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az
ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai
tapasztalata általános építmények építőipari átalakítására/bővítésére irányuló munkák helyszíni
irányításában (db, max. 3 db) 20
2 3. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min: 0 hónap, max: 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00016
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban közölt információk kiegészítése:
A kezdés dátuma kizárólag tájékoztató jellegű, az a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára
tekintettel módosulhat.
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
A munkaterület átadása és a kivitelezés kezdő időpontja a szerződés hatálybalépését követő ötödik
munkanap. Befejezési időpont: készre jelentés időpontja. Részletesen lásd KD.
II.2.1)
Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztési munkálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45231300-8
45310000-3
45330000-9
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6200. Kiskőrös, Batthyány u. 2. (3013 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás során a 6200. Kiskőrös Batthyány u. 2. (Hrsz.: 3013) szám alatt található
önkormányzati tulajdonú óvoda infrastrukturális fejlesztése, belső felújítása kerül beszerzésre az
átalakítással nem érintett helyiségek vonatkozásában a következő főbb mennyiségi jellemzők szerint:
- Aljzatok, burkolatok, falazatok bontása: 64 m3,
- Feltöltések készítése :9 m3,
- Beton aljzatok készítése: 15 m3
- Vasbeton lépcső készítés: 5 m3
- Acél áthidaló gerenda elhelyezés: 4 db
- Teherhordó falazat készítrés: 6 m3,
- Válaszfal készítése: 16 m2,
- Oldalfal vakolás: 493 m2,
- Padlóburkolat, oldalfalburkolat, lépcsőburkolat készítés: 382 m2
- Beltéri nyílászárók elhelyezése: 25 db
- Beltéri oldalfal és mennyezet festés: 1944 m2
- Fűtési vezeték mázolás: 520 fm
- Ivóvíz nyomóvezeték szerelés: 165 fm
- PVC lefolyóvezeték szerelés: 82 fm
- Elektromos melegvíz-termelő és tároló berendezés: 2 db
- WC berendezés elhelyezés és bekötés: 13 db
- Vizelde elhelyezés és bekötés: 4 db
- Mosdó berendezés elhelyezés és bekötés: 19 db
- Acéllemez lapradiátor elhelyezés és bekötés: 47 db
- Műanyag védőcső elhelyezés falhoronyba: 1230 fm
- Szigetelt vezeték elhelyezése: 7490 fm
- Fénycső lámpatest elhelyezése, bekötése: 92 db
- Biztonsági világító lámpatest elhelyezés, bekötés: 8 db
A részletes feladatmeghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Az építési beruházás nem engedélyköteles. Az építési beruházás az épület homlokzatát nem érinti.
A kivitelezéshez a kiviteli terv és az árazatlan költségvetés a közbeszerzési dokumentumok műszaki
mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerülnek.

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás
nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha
az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az
ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai
tapasztalata általános építmények építőipari felújítására/korszerűsítésére irányuló munkák helyszíni
irányításában (db, max. 3 db) 20
2 3. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min: 0 hónap, max: 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban közölt információk kiegészítése:
A kezdés dátuma kizárólag tájékoztató jellegű, az a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára
tekintettel módosulhat.
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
A munkaterület átadása és a kivitelezés kezdő időpontja a szerződés hatálybalépését követő ötödik
munkanap. Befejezési időpont: készre jelentés időpontja. Részletesen lásd KD.
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: Átalakítási-bővítési munkálatok
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:
2019/06/03 (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: Kiskőrös Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25802845
Postai cím: Petőfi Sándor Út 108.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
E-mail: info@koroskom.hu
Telefon: +36 78415680
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495995203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23328982
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23912670
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: Kiskőrös Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25802845
Postai cím: Petőfi Sándor Út 108.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495995203
Hivatalos név: K.A.HÁZ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50423053
Postai cím: Okolicsányi Utca 61
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14546990203
Hivatalos név: Borsos és Társai Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21894992

Postai cím: Petőfi Sándor Út 39.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10353639203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztési munkálatok
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:
2019/06/03 (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: Kiskőrös Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25802845
Postai cím: Petőfi Sándor Út 108.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
E-mail: info@koroskom.hu
Telefon: +36 78415680
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495995203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39026138
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38976190
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: Kiskőrös Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25802845
Postai cím: Petőfi Sándor Út 108.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495995203
Hivatalos név: K.A.HÁZ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50423053
Postai cím: Okolicsányi Utca 61
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14546990203
Hivatalos név: Borsos és Társai Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21894992
Postai cím: Petőfi Sándor Út 39.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10353639203
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:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kistokaj Község Önkormányzata (10374/2019)
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: Kistokaj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82108962
Postai cím: Széchenyi U 43.
Város: Kistokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3553
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ambrus Gyöngyi
Telefon: +36 46524200
E-mail: polgarmester@kistokaj.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: Kistokaji Általános Iskola energetikai krszerűsíté
Hivatkozási szám: EKR000130882019
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:
homlokzati kivitelezés összes felület: 1204 m2
ebből:
kivitelezéssel érintett homlokzat (szigetelés és ablakcsere felület összesen) felülete: 1073,44 m
opcióval érintett homlokzat felülete: 130,56 m2
tartalmazza:
- homlokzaton: terv alapján egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba Hőszigetelő lemez (EPS) 800 Hőszigetelő lemez, vastagság: az
épületenergetikai auditban definiált műszaki tartalommal,
- lábazaton: terv alapján homlokzati hőszigetelés, egyenes él-képzésű, érdesített hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba, lábazaton XPS hőszigetelő lemez, Épületenergetikai auditban definiált
műszaki tartalommal
- villámvédelmi levezetők mellett és dilatációnál: terv alapján Homlokzati hőszigetelés, homlokzati
kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, nyílászárók fölött, villámhárító mellett
és dilatációnál vakolható kétrétegű, inhomogén kőzetgyapot hőszigetelő lemez, Épületenergetikai auditban
definiált műszaki tartalommal
Általános rendszerelemek:
- Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával (Csak
DÍJ!), Védőtetőváz készítése, állványhoz csatlakoztatva szükség szerint, Védőfüggöny szerelése
állványszerkezetre, műanyag hálóból,
- Üvegszövet háló elhelyezése és beágyazása, függőleges és vízszintes felületen,
- Villámhárító rendszer bontása és hőszigetelés miatti áthelyezése, a villámvédelmi szakvélemény készítése
szükség szerint
- Vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS) Kültéri profil pozitív sarkokra-,
Kültéri lábazati indító profil-, Vízcseppentő profil utólagos hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, alumínium
+üvegszövet,
Padlásfödém hőszigetelés: 634 m2
tartalmazza:
Rétegrend:
- Párazáró fólia hőszigetelés alá
- Födémen hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, ásványgyapot 100+150 mm (átfedésben)
hőszigetelő paplan.
- Páraáteresztő fólia hőszigetelés fölé (vízhatlan)
Lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése: 100 m2
- Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, perforálása 25x25 cm-es
raszterben, kettő vagy több réteg lemez esetén.
- Pára- vagy salakszellőzők bontása, egy-vagy kéttagú
Páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, gallérozással és tömítéssel,
- Lapostető hőszigetelése (rögzítés külön tételben), egy rétegben NC 100 Hőszigetelő hőszigetelő lemez,
- Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen (épületlábazaton és attikafalon), egy rétegben,
egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes
felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások E-Pv-55-S/D

- Csapadékvíz elleni alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, a minimum 10x10 cmes "flekkel" F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS
modifikált) lemez
- Csapadékvíz elleni felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel VILLAS E-PV 4 S/K
Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vastag, SBS modifikált zárólemez
- Hőszigetelés pontszerű mechanikai rögzítése beton aljzatszerkezethez, műanyag beütőszeges dübelekkel
Napkollektor rendszer komplett kiépítése (12 db) és épületgépészeti korszerűsítés (2 db gázkazán,
csővezetékek, és 72 db klf- hőleadó és egyéb szerelvények) beüzemeléssel, próbaüzemmel betanítással.
Folytatás a IV.1.2. szakaszban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64654224 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Kistokaji Általános Iskola energetikai korszerűsít
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45320000-6

További tárgyak:
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3553 Kistokaj, Szabó Lőrinc utca 51. hrsz: 51/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
homlokzati kivitelezés összes felület: 1204 m2
ebből:
kivitelezéssel érintett homlokzat (szigetelés és ablakcsere felület összesen) felülete: 1073,44 m
opcióval érintett homlokzat felülete: 130,56 m2
tartalmazza:
- homlokzaton: terv alapján egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba Hőszigetelő lemez (EPS) 800 Hőszigetelő lemez, vastagság: az
épületenergetikai auditban definiált műszaki tartalommal,
- lábazaton: terv alapján homlokzati hőszigetelés, egyenes él-képzésű, érdesített hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba, lábazaton XPS hőszigetelő lemez, Épületenergetikai auditban definiált
műszaki tartalommal
- villámvédelmi levezetők mellett és dilatációnál: terv alapján Homlokzati hőszigetelés, homlokzati
kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, nyílászárók fölött, villámhárító mellett
és dilatációnál vakolható kétrétegű, inhomogén kőzetgyapot hőszigetelő lemez, Épületenergetikai auditban
definiált műszaki tartalommal
Általános rendszerelemek:
- Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával (Csak
DÍJ!), Védőtetőváz készítése, állványhoz csatlakoztatva szükség szerint, Védőfüggöny szerelése
állványszerkezetre, műanyag hálóból,
- Üvegszövet háló elhelyezése és beágyazása, függőleges és vízszintes felületen,
- Villámhárító rendszer bontása és hőszigetelés miatti áthelyezése, a villámvédelmi szakvélemény készítése
szükség szerint

- Vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS) Kültéri profil pozitív sarkokra-,
Kültéri lábazati indító profil-, Vízcseppentő profil utólagos hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, alumínium
+üvegszövet,
Padlásfödém hőszigetelés: 634 m2
tartalmazza:
Rétegrend:
- Párazáró fólia hőszigetelés alá
- Födémen hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, ásványgyapot 100+150 mm (átfedésben)
hőszigetelő paplan.
- Páraáteresztő fólia hőszigetelés fölé (vízhatlan)
Lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése: 100 m2
- Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, perforálása 25x25 cm-es
raszterben, kettő vagy több réteg lemez esetén.
- Pára- vagy salakszellőzők bontása, egy-vagy kéttagú
Páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, gallérozással és tömítéssel,
- Lapostető hőszigetelése (rögzítés külön tételben), egy rétegben NC 100 Hőszigetelő hőszigetelő lemez,
- Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen (épületlábazaton és attikafalon), egy rétegben,
egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes
felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások E-Pv-55-S/D
- Csapadékvíz elleni alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, a minimum 10x10 cmes "flekkel" F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS
modifikált) lemez
- Csapadékvíz elleni felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel VILLAS E-PV 4 S/K
Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vastag, SBS modifikált zárólemez
- Hőszigetelés pontszerű mechanikai rögzítése beton aljzatszerkezethez, műanyag beütőszeges dübelekkel
Napkollektor rendszer komplett kiépítése (12 db) és épületgépészeti korszerűsítés (2 db gázkazán,
csővezetékek, és 72 db klf- hőleadó és egyéb szerelvények) beüzemeléssel, próbaüzemmel betanítással.
Folytatás a II.2.8. szakaszban.
(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, a minimálisan elvárt 12 hónap
felett) 2
2 3. a teljesítés során közreműködő felelős műszaki vezető (MV-É) kivitelezés során szerzett
szakmai tapasztalat (hónap) 20
3 4.1. Vállalja, hogy vasárnapi napon zajjal járó munkát nem végez és építési anyagot sem szállít.
(IGEN/NEM) [Igen=2; nem=0] 2
4 4.2. Vállalja, hogy a munkaterületen szelektív hulladékgyűjtést valósít meg és az építési bontási
anyagokat is szeletíven gyűjti. (IGEN/NEM) [Igen=2; nem=0] 2
5 4.3. Vállalja, hogy a kivitelezés során elpusztult virágokat, növényzetet pótolja. (IGEN/NEM)
[Igen=2; nem=0] 2
6 4.4. Vállalja, hogy a teljesítés során oldószerbázisú festékek anyagok helyett vizes bázisú festéket
anyagokat alkalmaz. (IGEN/NEM) [Igen=2; nem=0] 2
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 igen
Opciók leírása: A Kbt. 135. § (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy támogatási szerződés-módosítást, változás-bejelentés) nyújtott be. Ajánlatkérő
tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél
kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés/Okirat
módosítását vagy változás-bejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre
az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az
Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, vagy e feltétel
függvényében az opciós jogát gyakorolhatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötésre kerülő szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés/Okirat nem kerül
megkötésre/kibocsátásra, vagy -amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés/Okirat módosítása

nem kerül aláírásra, vagy a változás-bejelentés nem kerül elfogadásra, és a pénzügyi fedezet nem
válik az opció gyakorlása esetén felhasználhatóvá.
Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés – adott esetben csak a szerződés vonatkozó része - hatályba lépésének felfüggesztő
feltételeként köti ki.
A módosítás elfogadása esetén az ajánlatkérő jogosult az opciós jogával akként élni, hogy az opciós
mennyiségek kivitelezése nem történik meg, így ezen mennyiségekkel és ellenértékkel a szerződés
összege külön szerződésmódosítás nélkül csökken.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-B01-2016-00089
II.2.9) További információ:
II.2.7. a Kezdési időpont csak az EKR rendszer miatt került rögzítésre, részleges munkakezdés Vállalkozói
igény esetén hamarabb is lehet.
II.1.5. Befejezési határidő: 2019.09.20.
A munkaterület átadásáról Megrendelő legkésőbb 2019. május 1. napjáig vagy azt követő szerződés aláírás
esetén az aláírástól számított 3 munkanapon belül gondoskodik. Határidőben történő teljesítésnek minősül,
ha a kitűz
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: Kistokaji Általános Iskola energetikai korszerűsít
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:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PRO-TECH HOLZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48840495
Postai cím: Bartók Béla Út 76. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: protechholz.hu@gmail.com
Telefon: +36 309712227
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25367834243
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: 64654224
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki
vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) 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: M.E.W. Company Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61100440
Postai cím: Hungária Körút 5-7. III. ép. 2. lház. VI. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13186775242
Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205
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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241
Hivatalos név: PRO-TECH HOLZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48840495
Postai cím: Bartók Béla Út 76. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25367834243
Hivatalos név: Brand 2001 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13412320
Postai cím: Béke U. 72.
Város: Monaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3812
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583406205
Hivatalos név: PETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33426431
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 1., 2. em. 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26562582205
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
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 ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alkalmazásával járt el, így a további ajánlattevők érvényessége/
érvénytelensége vonatkozásában megállapítást nem tett.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú (9913/2019)
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: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60776226
Postai cím: Basa Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kokertkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kokertkft.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Köztisztaság és parkgondozás
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: Zöldterület gondozás, parkfenntartás
Hivatkozási szám: EKR000446532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában
lévő, a KŐKERT Non-profit Közhasznú Kft kezelésébe adott közterületi zöldterület-gondozási feladatok
ellátása. Keretösszeg: nettó 60.400.000,- Ft. Feladatok különösen: Parkfa és fasor fenntartás;
Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok; Parkfenntartási kiegészítő munkák az árazatlan költségvetés
kiírás szerint. Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladat-típusok egységára tekintetében kér árajánlatot.
Az elvégzendő feladatok listáját (a munkanemek tételes felsorolását) a közbeszerzési dokumentumok
részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Helyszínek: Gyakorló
utcai lakótelep – Száva utca park – Somfa köz – Bihari-Balkán utca – Szárnyas utcai lakótelep – Újhegyi
úti lakótelep – Külterjes területek utak mellett. Főbb munkanemek: - 1. Parkfa és fasor fenntartás - 2.
Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok - 3. Parkfenntartási kiegészítő munkák Az egyes munkanemek
alapvető követelményei: 1. Parkfa és fasorfenntartás: Szükség szerinti mennyiségben az Ajánlatkérő eseti
megrendelése alapján, a vonatkozó önkormányzati előírások szerint fagallyazási, űrszelvény gallyazási,
fakivágási és egyéb a költségvetésben „Parkfa és fasor fenntartás” elnevezésű fülén megjelölt munkák
elvégzése. 2. Parkfenntartás: a) Gyepfelület ápolási és gyepesítési munkák - Pázsit, gyep gépi kaszálása:
Legkorábban márciustól, legkésőbb októberig, legalább 6 x, az időjárás függvényében az Ajánlatkérő
eseti megrendelése alapján - Gépi szélezés burkolt felületen szegély mentén: Legkorábban márciustól,
legkésőbb októberig, legalább 6 x, az időjárás függvényében az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján
- Rézsün pázsit, gyep gépi kaszálása: Legkorábban márciustól, legkésőbb októberig, legalább 6 x, az
időjárás függvényében az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján - Őszi lombtakarítás, gyűjtéssel:
októbertől decemberig 3x Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. - Tavaszi pázsitgereblyézés, gyűjtéssel:
időjárás függvényében március 31-ig 1 alkalommal. b) Cserje ápolási munkák: cserje metszése, ifjítása, az
Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. c) Talajtakaró ápolási munkák: talajtakaró metszése, visszavágása
az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. d) Sövény ápolási munkák 3. Parkfenntartási kiegészítő munkák:
Külterjes terület, utak melletti kaszálási munkák végzése gyűjtéssel, szállítással, lerakódíjjal együtt. Minden
eseti megrendeléshez kapcsolódóan az elvégzett feladatról dátummal ellátott fotódokumentációt kell
készíteni Ajánlatkérő részére, mely a teljesítésigazolás részét képezi. A „pázsit, gyep gépi kaszálása”
+„cserjeápolási munkák” + „talajtakaró ápolási munkák”
megközelítőleg 32,17 hektár területen ellátandóak. A részletes mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A külterjes terület, utak melletti kaszálási
munkákat megközelítőleg 25 hektár területen kell ellátni. A közbeszerzés becsült értéke (ami egyben a
keretszerződés keretösszege): nettó 60.400.000,- Ft.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Zöldterület gondozás, parkfenntartás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

77211500-7

További tárgyak:

77314000-4

Kiegészítő szójegyzék

77340000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában
lévő, a KŐKERT Non-profit Közhasznú Kft kezelésébe adott közterületi zöldterület-gondozási feladatok
ellátása. Keretösszeg: nettó 60.400.000,- Ft. Feladatok különösen: Parkfa és fasor fenntartás;
Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok; Parkfenntartási kiegészítő munkák az árazatlan költségvetés
kiírás szerint. Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladat-típusok egységára tekintetében kér árajánlatot.
Az elvégzendő feladatok listáját (a munkanemek tételes felsorolását) a közbeszerzési dokumentumok
részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Helyszínek: Gyakorló
utcai lakótelep – Száva utca park – Somfa köz – Bihari-Balkán utca – Szárnyas utcai lakótelep – Újhegyi
úti lakótelep – Külterjes területek utak mellett. Főbb munkanemek: - 1. Parkfa és fasor fenntartás - 2.
Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok - 3. Parkfenntartási kiegészítő munkák Az egyes munkanemek
alapvető követelményei: 1. Parkfa és fasorfenntartás: Szükség szerinti mennyiségben az Ajánlatkérő eseti
megrendelése alapján, a vonatkozó önkormányzati előírások szerint fagallyazási, űrszelvény gallyazási,
fakivágási és egyéb a költségvetésben „Parkfa és fasor fenntartás” elnevezésű fülén megjelölt munkák
elvégzése. 2. Parkfenntartás: a) Gyepfelület ápolási és gyepesítési munkák - Pázsit, gyep gépi kaszálása:
Legkorábban márciustól, legkésőbb októberig, legalább 6 x, az időjárás függvényében az Ajánlatkérő
eseti megrendelése alapján - Gépi szélezés burkolt felületen szegély mentén: Legkorábban márciustól,
legkésőbb októberig, legalább 6 x, az időjárás függvényében az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján
- Rézsün pázsit, gyep gépi kaszálása: Legkorábban márciustól, legkésőbb októberig, legalább 6 x, az
időjárás függvényében az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján - Őszi lombtakarítás, gyűjtéssel:
októbertől decemberig 3x Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. - Tavaszi pázsitgereblyézés, gyűjtéssel:
időjárás függvényében március 31-ig 1 alkalommal. b) Cserje ápolási munkák: cserje metszése, ifjítása, az
Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. c) Talajtakaró ápolási munkák: talajtakaró metszése, visszavágása
az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján. d) Sövény ápolási munkák 3. Parkfenntartási kiegészítő munkák:
Külterjes terület, utak melletti kaszálási munkák végzése gyűjtéssel, szállítással, lerakódíjjal együtt. Minden
eseti megrendeléshez kapcsolódóan az elvégzett feladatról dátummal ellátott fotódokumentációt kell
készíteni Ajánlatkérő részére, mely a teljesítésigazolás részét képezi. A „pázsit, gyep gépi kaszálása”
+„cserjeápolási munkák” + „talajtakaró ápolási munkák” megközelítőleg 32,17 hektár területen ellátandóak.
A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A külterjes terület, utak melletti kaszálási munkákat megközelítőleg 25 hektár területen kell ellátni. A
közbeszerzés becsült értéke (ami egyben a keretszerződés keretösszege): nettó 60.400.000,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A munka megkezdésének vállalási határideje a szerződésben
meghatározott „ általános munkák” tekintetében munkanapban meghatározva (legkorábban 1
munkanapon, legfeljebb 3 munkanapon belül) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. folytatása: A szerződés az aláírása napjától a fent megjelölt keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a
szerződés aláírásától számított 12 hónap időtartamra szól.
II.2.5. folytatása: értékelés módszere a fordított arányosítás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zöldterület gondozás, parkfenntartás
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:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14759996243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60400000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60400000
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: Liget Mester Kertépítő Parkrendező Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20767471
Postai cím: Újszász Utca 57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: ligetmester@gmail.com
Telefon: +36 304604377
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14747720242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 60400000 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: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14759996243
Hivatalos név: Liget Mester Kertépítő Parkrendező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20767471
Postai cím: Újszász Utca 57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14747720242
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:
2019/04/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. §, a 69. § és a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdései szerint járt el
a közbeszerzési
dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatok:1) ZÖFE Kft.: 1.1.

Parkfa és fasor: Megajánlás: 897650 Ft; 1.2.Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok: - Megajánlás: 2265 Ft;
1.3.Parkfenntartási,
kiegészítő munkák: - Megajánlás: 18 Ft; 2. A munka megkezdésének vállalási határideje a szerződésben
meghatározott „
általános munkák” tekintetében munkanapban meghatározva (legkorábban 1 munkanapon, legfeljebb 3
munkanapon belül:
Megajánlás: 1 munkanap. 2). Liget Mester Kft.: 1.1.Parkfa és fasor: Megajánlás: 548000 Ft;
1.2.Parkfenntartási, üzemeltetési feladatok: - Megajánlás: 1876 Ft;
1.3.Parkfenntartási, kiegészítő munkák: - Megajánlás: 28,6 Ft; 2. A munka megkezdésének vállalási
határideje a szerződésben
meghatározott „általános munkák” tekintetében munkanapban meghatározva (legkorábban 1 munkanapon,
legfeljebb 3
munkanapon belül: Megajánlás: 1 munkanap.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (9823/2019)
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: Nagy Gábor Árpád
Telefon: +36 301791565
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kifu.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kifu.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: központi költségvetési szerv (ügynökség)
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft vagy azzal egyenértékű oktatási licenszek beszerzése – 2018 – határon túli
Hivatkozási szám: EKR001143302018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Termék-azonosító Terméknév Mennyiség (db) A licensz érvé-nyességének lejárata:
5XS-00001 O365ProPlusforEDU ShrdSvr AllLng MVL 1License PerUsr 3 600 2019.02.28.
KW5-00358 WINEDUperDVC AllLng Upgra-de/SoftwareAssurancePack MVL 1License 3 600 2019.02.28.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: MS-VAE-oktatási licenszek beszerzése-határon túli
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1027 Budapest, Csalogány 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Termék-azonosító Terméknév Mennyiség (db) A licensz érvé-nyességének lejárata:
5XS-00001 O365ProPlusforEDU ShrdSvr AllLng MVL 1License PerUsr 3 600 2019.02.28.
KW5-00358 WINEDUperDVC AllLng Upgra-de/SoftwareAssurancePack MVL 1License 3 600 2019.02.28.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 szoftverlicencek szállítási határideje (naptári nap, minimum 3, maximum
20 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (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
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: Á151-17/2019 Rész száma: Elnevezés: MS-VAE-oktatási licenszek beszerzésehatáron túli
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:
2019/05/14 (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: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244
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: 21600000
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: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244
Hivatalos név: Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69917664
Postai cím: Kankalin Utca 13.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7451
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24179089214
Hivatalos név: Softline Services Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96695252
Postai cím: Galagonya utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26187817241
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:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS
INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FE (9703/2019)
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: LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71484631
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ozsvárt Zsófia
Telefon: +36 12792640
E-mail: zsofia.ozsvart@lechnerkozpont.hu
Fax: +36 12792640
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: háttérintézményi 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: ArcGIS szoftver licenszek beszerzése 2019
Hivatkozási szám: EKR000129772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő 10 db ArcGIS for Desktop Standard Edition Concurrent Use License vagy azzal egyenértékű
szoftverlicencet kíván
beszerezni. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban
szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt. Ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
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: (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: ArcGIS szoftver licenszek beszerzése 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő 10 db ArcGIS for Desktop Standard Edition Concurrent Use License vagy azzal egyenértékű
szoftverlicencet kíván beszerezni. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint
a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának

módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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
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:
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: ArcGIS szoftver licenszek beszerzése 2019
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével
összefüggő kormányzati szerkezetátalakításról szóló 1151/2019. (III. 25.) Korm. határozat 1. b) pontja
alapján a Budapest Főváros Kormányhivatalának földmérési és térinformatikai államigazgatási szervi
feladatait, továbbá az európai uniós és egyéb nemzetközi szerződésekből adódó kötelezettségeit a Lechner
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Lechner Nonprofit Kft.) látja el. Az 1151 /2019. (III. 25.) Korm. határozat 1. c) pontja, valamint az Az ingatlannyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros
Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályából az Alaphálózati és Államhatárügyi
Osztály, a Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály, a Kozmikus Geodéziai Osztály, a Szolgáltató
Osztály, a Távérzékelési Osztály, a Térinformatikai Osztály, valamint az ezen osztályoknak informatikai
támogatást biztosító Informatikai Főosztályból az Informatikai Osztály 6 beolvadásos kiválással a Lechner
Nonprofit Kft.-be olvadt be, azzal, hogy a beolvadásos kiválással beolvadó osztályok jogutódja, a közfeladatellátási és tovább-foglalkoztatási kötelezettség gyakorlója 2019. április 1. napjától a Lechner Nonprofit
Kft. Az 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a jogutódlás kiterjed valamennyi,
az 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben meghatározott szervezeti egység által ellátott
feladatra, jogosultságra és kötelezettségre, továbbá valamennyi, az ezekhez kapcsolódó jogviszonyra,
különösen a) az ezekkel összefüggő vagyoni jogokra és kötelezettségre, b) az ingó és ingatlan állományra,
c) az átvett feladatokat ellátó alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek
teljesítésére, foglalkoztatási jogviszonyára. A Budapest Főváros Kormányhivatala és a Lechner Nonprofit
Kft. között 2019. április 01. napján 34/2019. iktatószámon kötött átadás-átvételi megállapodás tartalmazza
a 1151/2019. (III. 25.) Korm. határozat és az 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet szerinti jogok és feladatok
átadását. A fentiek szerinti beolvadásos kiválásnak köszönhetően a Lechner Nonprofit Kft. jogutódlással
megszerezte a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező ArcGIS szoftver licenszekhez a hozzáférést.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő beszerzési igénye a fentiekben rögzített jogutódlással megszerzett ArcGIS
szoftver licenszek következtében megszűnt, a tárgyi eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a)
pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32272340
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: GDi Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91324836
Postai cím: Váci Út 33. 9. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10255043241
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:
2019/02/19 (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
x 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:
2019/06/11 (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

Magyar Természetjáró Szövetség (10502/2019)
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 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: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54452837
Postai cím: Dózsa György Út 40
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulovics Géza
Telefon: +36 28540716
E-mail: mogyorod@mogyorod.hu
Fax: +36 28540715
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mogyorod.asp.lgov.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: Magyar Természetjáró
Szövetség (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szent László Kilátó felújítása, Emlékhely építése
Hivatkozási szám: EKR000100162019
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:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László Kilátó-Kápolna felújítása, valamint a Szent László
Emlékhely és Látógatóközpont építése az alábbiak szerint:
1. rész - Szent László Kilátó-Kápolna felújítása: kilátó magassága 14,49 m;
2. rész - Szent László Emlékhely és Látogatóközpont építése: a tervezett épület beépített alapterülete:
120,69 m2; a hasznos alapterület kb. 99 m2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Szent László Kilátó-Kápolna felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

45212100-7

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Mogyoród, Somlyó-hegy (hrsz: 0198/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László Kilátó-Kápolna felújítása az alábbiak szerint:
Makovecz Imre 2000-ben, egy Milleneumi emlékművet tervezett a Mogyoród külterületén fekvő Somlyóhegyre, ami egy kilátót és kápolnát foglal magában; a tervek alapján a kilátó 2002-ben épület meg. A kilátó
külső és belső vakolatát egységesen el kell
távolítani, a fugákat ki kell kaparni. A letisztított felületet az élő mikroorganizmusok elpusztítása miatt
nagynyomású vizes tisztítással kell kezelni. A kifagyott, letöredezett téglákat le kell verni, el kell távolítani.
A hiányzó téglákat szakszerűen, kötésben rakva be kell falazni, javított mészhabarcsba rakva. A száraz,
megtisztított falfelületet előfröcskölő, szulfátálló fröccsvakolattal kell kellősíteni, majd WTA minősítésű
alapvakolattal ellátni. Ezután következik a mohosodás elleni alapozó réteg, majd impregnálni kell a felületet.
Földszint feletti födém: a födém teljes bontása a falban lévő sárgerendával együtt. A sárgerenda eltávolítása
után vasbeton koszorú beépítése szükséges a falazatban. A földszintről induló lépcsőt egy tartósabb, és
Makovecz Imre által is gyakran alkalmazott megoldással, monolit vasbeton szerkezetű, élére állított tégla
járófelületű lépcsőre kell cserélni. A közbenső szintről induló lépcső megoldása hasonló az eredetihez, de
jobb anyagból, keményfából készítendő. Erkélyek: a korhadt anyagokat eltávolítva, az eredeti terv szerint, az
erkélytartó elemeket a nyílások mellvédjein építendő 15 cm-es vasalt párkányról indítjuk, ahol a párkányok
elmozdulását a falba történő dűbelezéssel akadályozzuk meg. Tetőt tartó oszlopok és a falhoz való
kapcsolatuk tartós megoldása. A falak nem igényelnek külön festést, kivéve a kápolna belső felületét, amit
meszelni kell. A faanyagokat gomba- és lángmentesíteni kell, utána pácolni. A kilátó magassága 14,49 m.
A jelzett helyen nincsen áramszolgáltatói hálózat. A minimális energiaigény (~0,5kW) biztosítására
napelemes rendszert telepítünk. A napelemeket tartó oszlopokra szereljük, a hozzá kapcsolódó vezérlő
elektronika és akku pakk, illetve az elektromos elosztó egy szabadon álló műanyag szekrényben kap helyet.
A napelemes rendszert (napelemek, tartó oszlopok, vezérlő elektronika (inverter), akku pakk) csomagban a
nyertes vállalkozó szállítja.
A Szent-László Kilátó-Kápolna előtti tisztáson új bio-wc létesül a régi helyett. Továbbá három pihenőpadot és
sütögető helyet alakítanak ki. A kilátó mögötti ösvény mentén lesz négy akkumulátorra termelő napelem.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a műszaki
átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő, a
felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet]
szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember
közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt. A vállalt nyilvántartásba
vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől
való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban
nyilatkozni 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 1. Jótállási időszak (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb
36 hónap) 10
2 2. Az M/2. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata
(hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap) 15
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív
gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása ( igen / nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2017-00007

II.2.9) További információ:
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.
II.2.1)
Elnevezés: Szent László Emlékhely és Látogatókzp. építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Mogyoród, Rózsa utca 2-4. (hrsz: 1114)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László Emlékhely és Látogatóközpont felújítása az alábbiak
szerint:
Az épület vasalt beton sávalapot kap, a statikus terv szerint. Szigetelés: talajnedvesség elleni szigetelések,
üzemi – használati víz elleni szigetelések, csapadékvíz elleni vízszigetelések. Az épület falai jellemzően 25
cm vtg vázkerámia falak. Fedélszerkezet: az épület fa nyeregtetős szerkezet. Energetikai, szerkezetvédelmi,
hőérzeti megfontolásokból az épület falszerkezetét 15 cm expandált polisztirol hab (EPS, vagy azzal
egyenértékű) hőszigeteléssel kell ellátni. A tető 25 cm kőzetgyapot hőszigetelést kap. A magastetőre
cserépfedés kerül a szükséges hóvágó, hófogó és szellőztető elemekkel. Az oromfal védelméül fémlemez
fallefedés készül. Új külső ablakok, ajtók: hőhídmentes, fehér műanyag tokos kültéri ablak, teraszajtó
szerkezet, ablak zárral.. Hidegburkolatok: a vizes helyiségek hidegpadlós kialakítással készülnek.
Melegburkolatok: a kiállítóterembe kerámia burkolat készül. Diszperziós festést kapnak a falak és a
mennyezetek. A lábazat szürke, kent lábazatvakolatot kap. A homlokzatra 15 cm kiegészítő expandált
polisztirol hab (EPS, vagy azzal egyenértékű) rendszerű hőszigetelés kerül, színvakolattal. Az épületek
vízellátását a meglévő vezetékes utcai vízhálózatról látják el, a meglévő bekötéssel. A meglevő vízóraakna
helyére új vízóra akna létesül az utcai jobb oldali telekhatár közelében. A fűtést elektromos hőleadók oldják
meg, ami elektromos hálózatról működik. A szennyvíz továbbra is a meglévő hálózaton keresztül köt be az
utcai gravitációs szennyvízcsatornába.
A gépészeti berendezések, illetve az épületen belüli fogyasztók ellátását a vezetékes hálózatról biztosítják.
Mivel az épületen beruházói igény alapján napelemek kerülnek elhelyezésre, így ad-vesz mérést kell
kialakítani, az áramszolgáltató által elfogadott szabványos szekrényben.
Tervezett épület beépített alapterülete: 120,69 m2, hasznos alapterület kb. 99 m2.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a műszaki
átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő felelős
műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő,
legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, legalább 1 fő felelős
műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő,
legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, legalább 1
fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet]
szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember. A
vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának
hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek
tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni 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 1. Jótállási időszak (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb
36 hónap) 10
2 2. Az M/2.1. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai
gyakorlata (hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap) 15
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív
gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása ( igen / nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2017-00007
II.2.9) További információ:
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
06848 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szent László Kilátó-Kápolna felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. (1) bekezdés a) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Szent László Emlékhely és Látogatókzp. 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. (1) bekezdés a) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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: 23052000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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:
2019/06/11 (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

Mátészalkai Tankerületi Központ (10460/2019)
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: Mátészalkai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11359061
Postai cím: Kölcsey Utca 10
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács László
Telefon: +36 203714511
E-mail: palyazat.mtkk@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/mateszalka
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
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: Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000448352019
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:
Főbb felújítási munkák:
Étkezői épületrész belső átalakítása: étkező méretének növelése (100,15 m2), informatika terem kialakítása
(48,54 m2).
Udvarfelújítás: új műfüves teniszpálya (288 m2) kialakítása, két soros lelátó és 12x6 méteres fedett színpad
építése.
Főépület felújítása: burkolatjavítás (24 m2), belső javító festés (620 m2), tornaterem átalakítása
rendezvényteremmé mobil bútorokkal (260 m2).
Új építés:
Két szintes új iskolai épületszárny építése 6 tantermemmel, sószobával, zeneteremmel, táncteremmel,
orvosi szobával, egyéb kiszolgáló helyiségekkel és lifttel – 905,14 m2 hasznos alapterületen.
108 m3-es tüzivíztározó kialakítása.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák meghatározását a
tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetések közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 287096474 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4967 Csaholc, Kossuth Lajos utca 36-40. hrsz 168/1, 168/2,
169/
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Csaholci Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi
oktatás megteremtése érdekében
Főbb felújítási munkák:

Étkezői épületrész belső átalakítása: étkező méretének növelése (100,15 m2), informatika terem kialakítása
(48,54 m2).
Udvarfelújítás: új műfüves teniszpálya (288 m2) kialakítása, két soros lelátó és 12x6 méteres fedett színpad
építése.
Főépület felújítása: burkolatjavítás (24 m2), belső javító festés (620 m2), tornaterem átalakítása
rendezvényteremmé mobil bútorokkal (260 m2).
Új építés:
Két szintes új iskolai épületszárny építése 6 tantermemmel, sószobával, zeneteremmel, táncteremmel,
orvosi szobával, egyéb kiszolgáló helyiségekkel és lifttel – 905,14 m2 hasznos alapterületen.
108 m3-es tüzivíztározó kialakítása.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák meghatározását a
tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetések 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 többletjótállás (24 hónap feletti) vállalása részszempont esetében 15
2 Vezető szakember szakmai tapasztalata 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: EFOP-4.1.2-17-2017-00121
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő jelzi, hogy az építmény használatba vételéhez szükséges tüzivíz tároló megépítésére eső
vállalkozói díj nem támogatásból, hanem önerőből kerül megfizetésre.
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: Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (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: Demeter Aranyecset Építőipari KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74643123
Postai cím: Dózsa György 71
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
E-mail: demeter.aranyecset@gmail.com
Telefon: +36 303753633
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14403884215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 229727000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 287096474
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki
vezetés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: Demeter Aranyecset Építőipari KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74643123
Postai cím: Dózsa György 71
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14403884215
Hivatalos név: Szalka-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81500075
Postai cím: Árpád Utca 17/A
Város: Ópályi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4821
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14887170215
Hivatalos név: Kiss Gyula egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96732047
Postai cím: Szokolay Örs Utca 11. 1/3.

Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66277637235
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:
2019/04/08 (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:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (10411/2019)
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: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54452837
Postai cím: Dózsa György Út 40
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulovics Géza polgármester
Telefon: +36 28540716
E-mail: polgarmester@mogyorod.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: A Czeller ház bontása
Hivatkozási szám: EKR000359092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45111000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bontási munkák elvégzése: bontás, fuvarozás, rakodás, veszélyes hulladékok bontása és kezelése. A
lakóépület bruttó alapterülete: 191,94 m2, mezögazdasági épület bruttó alapterülete: 119,32 m2,
összes bruttó alapterület: 311,26 m2, pinceszint bruttó alapterülete: 23,89 m2. 2146 Mogyoród, Rózsa u.
2., 1114 hrsz.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 9810818 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: A Czeller ház bontása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45111000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2146 Mogyoród, Rózsa u. 2., 1114 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bontási munkák elvégzése: bontás, fuvarozás, rakodás, veszélyes hulladékok bontása és kezelése. A
lakóépület bruttó alapterülete: 191,94 m2, mezögazdasági épület bruttó alapterülete: 119,32 m2,
összes bruttó alapterület: 311,26 m2, pinceszint bruttó alapterülete: 23,89 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 Az előírtnál korábbi teljesítési határidő (min. 0, max. 10 naptári nap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (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
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: A Czeller ház bontása
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:

2019/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Otthon Team Ép-Tech KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52946420
Postai cím: Cserhát Utca 15 Fszt 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309357335
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24881223242
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: 9810818
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: NF Solár Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70652747
Postai cím: Pallag Utca 45..
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23356890213
Hivatalos név: Otthon Team Ép-Tech KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52946420
Postai cím: Cserhát Utca 15 Fszt 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24881223242
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:
Ajánlatkérő az NF Solár Hungária Korlátolt Felelösségü Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag utca
45., adószám: 23356890-2-13) a Kbt. 81. § (5) bek. alapján nem bírálta el.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10494/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: 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
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CCI gyártmányú armatúra alkatrészek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42132300-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
CCI gyártmányú armatúra alkatrészek beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 391979 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: CCI gyártmányú szelepcsoport alkatrészek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42132300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., székhelye: 7030 Paks, hrsz.:
8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Poz Alkatrész megnevezés Mennyiség/ db, klt
1. CCI SV50 DUGATTYÚGYŰRŰ KLT POZ.058,059 5
2. CCI SV100 SPIRÁLTÖMÍTÉS 227X202.6X4.5 12
3. CCI PRÉSELT GRAFITGYŰRŰ 42/26X4 200
4. CCI SV100 KÖTŐELEM KLT POZ.024,025,066 4
5. CCI SV100 KÖTŐELEM KLT POZ.026,029,066 8
6. CCI SV100 KÖTŐELEM KLT POZ.022,023,065 16
7. CCI STV KÖTŐELEM KLT POZ.040,041,042 4
8. CCI STV KÖTŐELEM KLT POZ.043,044,045 4
9. CCI STV KÖTŐELEM KLT POZ.045,046,047 4
10. CCI SV50 KÖTŐELEM KLT POZ.015,016,017 4
11. CCI SV50 KÖTŐELEM KLT POZ.018,019,020 12
12. CCI SV50 KÖTŐELEM KLT POZ.020,021,022 4
13. CCI SV100 KÖTŐELEM KLT POZ.020,021,068 12
14. CCI MOV-D SZÁR MEGVEZETÉS POZ.003 1

15. CCI MOV-D TÖMÍTÉS 65/51X4 POZ.015 10
16. CCI STV MEGVEZETŐ CSAP 4X15 POZ.033 1
17. CCI SV50 HELYZET KIJELZŐ POZ.008 1
18. CCI MV HÜVELY 29/5X34.8 POZ.009 1
19. CCI MV PERSELY 29/7X44 POZ.010 1
20. CCI MV SZÁRMEGVEZETŐ GYŰRŰ POZ.013 1
21. CCI STV SZELEPHÁZ POZ.002 103.219.732 1
22. CCI STV ZÁRÓTEST POZ.017 9
23. CCI SV100 DUGATTYÚGYŰRŰ POZ.077 8
24. CCI SV100 DUGATTYÚGYŰRŰ POZ.078 8
25. CCI SV100 SZELEPHÁZ POZ.001 1
26. CCI SV50 ZÁRÓTEST POZ.037 1
27. CCI SV50 DUGATTYÚGYŰRŰ POZ.060 4
28. CCI SV50 SZELEPHÁZ POZ.001 1
29. CCI SV100 BIZT.LEMEZ 21.6/22X0.8 POZ.073 4
(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 – Ajánlati ár Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben a primerköri túlnyomásvédelmi rendszerben a CCI AG gyártó által
kifejlesztett, tervezett, gyártott és üzembe helyezett SV100 és SV50 típusú biztonsági és lefúvató szelepek
és segédszerelvényeik (szelepcsoport) kerültek beépítésre. A szelepcsoport gyártmányterveinek kizárólagos
tulajdonosa az eredeti gyártó a CCI AG (CH-8362 Balterswil, Itaslenstrasse 9., Svájc).

A CCI AG nyilatkozatban erősítette meg, hogy jelenleg, és szándékai alapján a jövőben is a CCI
AG rendelkezik a gyártmánytervek kizárólagos tulajdonjoga alapján a szelepcsoport gyártásának
és értékesítésének a jogával, illetve a szelepcsoport alkatrészeinek kizárólagos gyártási jogával és
Magyarországon történő értékesítésével.
Bopp&Reuther Valves GmbH?
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: CCI gyártmányú szelepcsoport alkatrészek 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:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bopp&Reuther Valves GmbH
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Carl-Reuther-Str. 1.
Város: Mannheim
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 68305
Ország: DE
E-mail: stepan.klumpler@imi-critical.com
Telefon: +49 62176220123
Internetcím(ek): (URL) www.imi-critical.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE 259 036 435
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 391979
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (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
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: Bopp&Reuther Valves GmbH
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Carl-Reuther-Str. 1.
Város: Mannheim
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 68305
Ország: DE
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE 259 036 435
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:

2016/12/21 (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:
Az V.2.4.) pont szerinti szerződés/rész becsült összértéke: 94.900.000 HUF (Technikai okok miatt ajánlatkérő
ezen pontban tünteti fel a becsült értéket, tekintettel arra, hogy az V.2.4.) pontban a különböző összértékek
mellett kizárólag egy pénznem tüntethető fel.)
Az IMI CCI AG a közbeszerzési eljárás folyamán tájékoztatta Társaságunkat, hogy teljes üzletág
átruházásaként - beleértve az alkatrészek előállításához szükséges kizárólagos jogokat - az IMI
Bopp&Reuther lépett az IMI CCI AG pozíciójába.
Ajánlatkérő a Kbt. 139. (1) bekezdésben foglaltak alapján ellenőrizte a jogutódlás bejelentését és
megállapította, hogy megfelel a törvényi előírásoknak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nemzeti Sportközpontok (10319/2019)
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: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52150953
Postai cím: Pétervárad Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Napholcz József
Telefon: +36 18729331
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zuglo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Nemzeti
Sportközpontok (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
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: Zuglói Munkácsy Mihály tanterem kiv
Hivatkozási szám: EKR001145672018
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:
A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4 tantermes bővítéseséhez
kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 219788853 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Zuglói Munkácsy Mihály tanterem kiv
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45231220-3
45231300-8
45231400-9

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XIV. kerület, Csáktornya park 1., Hrsz.: 29978/166
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4 Tantermes bővítés a két épület közé telepített 2 szintes lapostetős épületrésszel kapcsolódik. A
földszinten és az emeleten is 2-2 tanterem létesül, 1-1 szertárral és kiszolgáló helyiségekkel. Az új
tantermekhez kiszolgálandó különnemű wc-mosdó blokkok lettek tervezve.
A homlokzat kialakításban a régi homlokzatot követő, de újszerű megjelenés lett tervezve,
anyaghasználatában vakolt kialakítású homlokzati felületkezelés lesz, helyenként fa megjelenésű külső
homlokzati burkolati mezőkkel kiegészítve.
Budapest, XIV. kerület, Csáktornya park 1. hrsz:29978/166-ú ingatlanon jelenleg is Általános Iskola működik,
a meglévő intézmény további fejlesztéseket igényel, így a meglévő 2 épület 4 tanteremmel való bővítése
szükséges.
Kialakítás:
A 4 Tantermes bővítés a két épület közé telepített 2 szintes lapostetős épületrésszel kapcsolódik. A
földszinten és az emeleten is 2-2 tanterem létesül, 1-1 szertárral és kiszolgáló helyiségekkel. Az új
tantermekhez kiszolgálandó különnemű wc-mosdó blokkok lettek tervezve.
A homlokzat kialakításban a régi homlokzatot követő, de újszerű megjelenés lett tervezve,
anyaghasználatában vakolt kialakítású homlokzati felületkezelés lesz, helyenként fa megjelenésű külső
homlokzati burkolati mezőkkel kiegészítve.
Funkcionális kialakítás:
- 4 db tanterem építése: 216,48 m2
- 10 db kerékpár tároló kialakítása
- 11 db parkolóhely (10 db normál+1 db akadálymentes) építése
- Illemhelyigény Fiú mosdó 2 db wc + 4 db piszoár, Leány mosdó 4 db wc kialakítása
Főbb munkafolyamatok:
- építészeti munkák
- elektromos munkák (erős és gyengeáram)
- épületgépészeti munkák
- külső közmű (víz, szennyvíz)
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1)1 alk. köv. bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet
szakmai tapasztalata (min 0.-max 20. hó) 15
2 M1)2 alk. köv. bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min 0.max 20. hó) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj (5% tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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: Zuglói Munkácsy Mihály tanterem kiv
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:
2019/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41231836
Postai cím: Egressy Út 113/JK. B. ép. 6. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: ventusepitokft@gmail.com
Telefon: +36 202608413
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25479588242
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: 219788853
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: VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41231836
Postai cím: Egressy Út 113/JK. B. ép. 6. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25479588242
Hivatalos név: TZ Thermobau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71583145
Postai cím: Fáy András Utca 49
Város: Gomba
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2217
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682523213
Hivatalos név: 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: DIAMOND-ÚT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90780945
Postai cím: Árpád Út 12.21/b.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24927538215
Hivatalos név: Retropol Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13876247
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 56
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24148830213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (10486/2019)
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: Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89291030
Postai cím: Huszár Utca 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rákócziné Belovai Mónika
Telefon: +36 62561980
E-mail: beszerzes@ngsz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ngsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: pénzügyi – gazdasági – műszaki ellátás, közszolgáltatás
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: Óvodai tálalókonyha felújítása (Földmíves U Óvoda)
Hivatkozási szám: EKR000470342019
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 14,8 m2 alapterületű földszinti tálalókonyha, és a 13,74 m2 alapterületű emeleti tálalókonyha részleges
felújítása, beton aljzatok készítése 2,5 m3; teherhordó és kitöltő falak bontása 1,2 m3; épület acéltartó
szerelése(hulladék tároló) 14,4 fm; 2x UPN 80 acélgerenda nyílás átalakítás ké-szítése 1 egys; külső
térelhatárolás 7m2; Oldalfalak vakolatjavítása 7 m2; javítás pótlás sérült téglák 6,4 m2; CW fém
vázszerkezet szerelt válaszfal 2x2 rtg. CW 50 tartószerkezet 3 m2; CW fém vázszerkezet szerelt válaszfal
2x2 rtg. CW 75 tartószerkezet 14 m2, Fal pillér és oszlopbur-kolatok készítése 76 m2; Padlóburkolat
készítése 31 m2; Fa beltéri nyílászárók elhelyezése 85*295 cm 2 db; Fa beltéri nyílászárók elhelyezése
90*210 cm 2 db; Fa beltéri nyílászárók elhe-lyezése 283 cm 2 db; Fa beltéri nyílászárók elhelyezése
100*210 cm 1 db; Műanyag beltéri nyí-lászárók 150*60 cm 1 db; Konyhapult elhelyezése 1 egys; belső
festés 152 m2; 287 m kábelsze-rű vezeték elhelyezése védőcsőbe segédanyagokkal együtt, 33 db komplett
világítási és tele-kommunikációs szerelvények beépítése, 8 db álmennyezeti lámpatestek, 1 db új elosztó
kialakí-tása terv szerint, 1 db új elektromos tűzhely elhelyezése, 81 m ivóvíz és fűtési vezeték szerelése, 36
m lefolyóvezeték elhelyezése, vizes berendezési tárgyak, szerelvények, mosdók piperetár-gyak beépítése
a terv szerinti mennyiséggel, 67 m új nyomó és fűtési vezeték szigetelése, 2 db acéllemez lapradiátor
beépítése elzáró és szabályzó szerelvényekkel, műanyag vezetékcsatorna 50*50 mm es 75 m hosszban.
32 db konyhai bútor és berendezési tárgy a kiegészítő elemekkel, tartozékokkal és 3 db zsírfo-gó/homokfogó
beszerzése telepítése, 2 db ipari mosogatógép beépítése manuális 8 l-es vízlágyító berendezéssel, 1 db
elektromos tűzhely, 2 db mikro, 4 db hűtőszekrény, 4 db konyhai eszköz beszerzése, telepítése, 1 db egyedi
konyhabútor gyártása, beépítése.
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban részletezettek szerint kell elvégezni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14602631 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Óvodai tálalókonyha felújítása (Földmíves U Óvoda)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

45210000-2
45212500-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szegedi ÓVI Földmíves Utcai Óvodája 6725 Szeged,
Földmíves u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 14,8 m2 alapterületű földszinti tálalókonyha, és a 13,74 m2 alapterületű emeleti tálalókonyha részleges
felújítása, beton aljzatok készítése 2,5 m3; teherhordó és kitöltő falak bontása 1,2 m3; épület acéltartó
szerelése(hulladék tároló) 14,4 fm; 2x UPN 80 acélgerenda nyílás átalakítás ké-szítése 1 egys; külső
térelhatárolás 7m2; Oldalfalak vakolatjavítása 7 m2; javítás pótlás sérült téglák 6,4 m2; CW fém
vázszerkezet szerelt válaszfal 2x2 rtg. CW 50 tartószerkezet 3 m2; CW fém vázszerkezet szerelt válaszfal
2x2 rtg. CW 75 tartószerkezet 14 m2, Fal pillér és oszlopbur-kolatok készítése 76 m2; Padlóburkolat
készítése 31 m2; Fa beltéri nyílászárók elhelyezése 85*295 cm 2 db; Fa beltéri nyílászárók elhelyezése
90*210 cm 2 db; Fa beltéri nyílászárók elhe-lyezése 283 cm 2 db; Fa beltéri nyílászárók elhelyezése
100*210 cm 1 db; Műanyag beltéri nyí-lászárók 150*60 cm 1 db; Konyhapult elhelyezése 1 egys; belső
festés 152 m2; 287 m kábelsze-rű vezeték elhelyezése védőcsőbe segédanyagokkal együtt, 33 db komplett
világítási és tele-kommunikációs szerelvények beépítése, 8 db álmennyezeti lámpatestek, 1 db új elosztó
kialakí-tása terv szerint, 1 db új elektromos tűzhely elhelyezése, 81 m ivóvíz és fűtési vezeték szerelése, 36
m lefolyóvezeték elhelyezése, vizes berendezési tárgyak, szerelvények, mosdók piperetár-gyak beépítése
a terv szerinti mennyiséggel, 67 m új nyomó és fűtési vezeték szigetelése, 2 db acéllemez lapradiátor
beépítése elzáró és szabályzó szerelvényekkel, műanyag vezetékcsatorna 50*50 mm es 75 m hosszban.
32 db konyhai bútor és berendezési tárgy a kiegészítő elemekkel, tartozékokkal és 3 db zsírfo-gó/homokfogó
beszerzése telepítése, 2 db ipari mosogatógép beépítése manuális 8 l-es vízlágyító berendezéssel, 1 db
elektromos tűzhely, 2 db mikro, 4 db hűtőszekrény, 4 db konyhai eszköz beszerzése, telepítése, 1 db egyedi
konyhabútor gyártása, beépítése.
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban részletezettek szerint kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási időtartam (min. 24 hó - max. 36 hó) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óvodai tálalókonyha felújítása (Földmíves U Óvoda)
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:
2019/06/03 (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: Sziki-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25284210
Postai cím: Kálvária Sugárút 98.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@tures.hu
Telefon: +36 62444771
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62444771
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14101094206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13622000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14602631
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: Sziki-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25284210
Postai cím: Kálvária Sugárút 98.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14101094206

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:
2019/04/18 (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:
2019/06/11 (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

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata (10600/2019)
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: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68436746
Postai cím: Hunyadi Út 7
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett
Telefon: +36 42286133
E-mail: jegyzo.nyirbogat@t-online.hu
Fax: +36 42586003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirbogat.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 csapadékvíz-elvezetés
Hivatkozási szám: EKR000385242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00043 azonosítószámú, „Belterületi csapadékvíz-elvezetés Nyírbogáton”
című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 98657378 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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 csapadékvíz-elvezetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírbogát, Hrsz.: 1353, Hrsz.: 1311, Hrsz.: 1134, Hrsz.: 1247,
Hrsz.: 1095, Hrsz.: 1067, Hrsz.: 1282, Hrsz.: 1275/6, Hrsz.: 327, Hrsz.: 373, Hrsz.: 742, Hrsz.: 015
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-2.1.3-15-SB1 azonosítószámú ”Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00043 azonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a TOP-2.1.3-15-SB1 azonosítószámú
”Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében belterületi csapadékvízelvezetés Nyírbogáton.
TERVEZETT CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
CS-NY-1-0-0 jelű vízelvezető csatorna
Az Deák Ferenc út nyugati oldalán a meglévő Ø500 átmérőjű csapadékvíz csatorna kerül felújításra.
A befogadó a Kölcsey utca alatt végigfutó ÁCS-NY-2-0-0 ág.
A vízelvezető csatornával érintett területek: HRSZ 1247.
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00

Tervezési szakasz vége: 0+162,36
Meglévő csapadékvíz csatorna felújítása 162,40 m hosszon
ÁCS-NY-2-0-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+247,33
MCS-50/50 mederelemes burkolt árok építése 147,40 m hosszon
D500 csatorna kiépítése 96,30 m hosszon
BÁ-NY-3-0-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+295,70
MCS-50/50 mederelemes burkolt árok építése 188,10 m hosszon, kapubejárókban D500 átereszek
kiépítésével 58,70 m hosszon
BÁ-NY-3-1-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+119,48
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 118,70 m hosszon, kapubejárókban
és út alatti átvezetéseknél lefedés kiépítésével 73,70 m hosszon
BÁ-NY-4-1-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+128,07
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 126,90 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 19,20 m hosszon
BÁ-NY-4-2-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+136,81
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 136,10 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 35,70 m hosszon
BÁ-NY-6-0-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+516,88
Erősített trapéz szelvényű folyóka építése 172,1 m hosszon, folyóka alatt D500 csatorna kiépítése
174,26 m hosszon
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 335,20 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 66,60 m hosszon
BÁ-NY-7-0-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+727,20
TB 40/70/50 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 451,90 m hosszon, kapubejárókban
és út alatti átvezetéseknél lefedés kiépítésével 138,30 m hosszon
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 270,6 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 43,80 m hosszon
NYV-NY-5-1-0 és CS-NY-5-0-0 (Árpád utca 31.)
A Rákóczi és az Árpád utcák által körülhatárolt területen összegyülekező csapadékvizek átemelőbe
történő juttatását követően DN 200 KPE nyomóvezetéken kerül átemelésre az Árpád utca 31. sz.
előtti DN1200 Vasbeton fogadó aknába. A csapadékvíz innen DN 400 KG PVC átmérőjű csatornán
keresztül kerül bevezetésre az Árpád utcai meglévő nyíltárkos levezető rendszerbe.
ÁM-NY-01 jelű átemelő műtárgy
Az átemelő akna kialakítása a VK-ÁM-01 részletrajz alapján.
Méretei: 2,30 m átmérőjű DN2000 akna
Az akna szerkezeti magassága: 4,00 m
Az akna belmérete: 2,00 m
EGYÉB AKNÁK (ÁM-NY-02, TÁ-201)
ÁM-NY-02 DN 1200 vasbeton csapadékvíz fogadó akna
Méretei:
1,50 m külső átmérőjű DN1200 akna
szerkezeti magassága: 2,10 m
belmérete: 1,20 m
TÁ-201 DN 1200 vasbeton csapadékvíz kivezető akna
Méretei: 1,50 m külső átmérőjű DN1200 akna
szerkezeti magassága: 1,15 m

belmérete: 1,20 m
ÁNY-5-0-0 jelű levezető rendszer
ÁNY-5-1-0 jelű levezető rendszer
BÁ-NY-MÁ-1-0-0 jelű levezető rendszer
Részletes és tételes mennyiségeket 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) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a III.1.3. M2) pontban bemutatott szakember vízépítési
projektek vonatkozásában megvalósult építési beruházások területén szerzett szakmai tapasztalata
(db) (minimum 0, maximum 3 db) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól
kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: I.
BÁ-NY-4-1-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+128,07
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 126,90 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 19,20 m hosszon
BÁ-NY-4-2-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+136,81
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 136,10 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 35,70 m hosszon
II.
ÁNY-5-0-0 jelű levezető rendszer
A Hajnal utca nyugati oldalán a meglévő árok tisztítása és rekonstrukciója szükséges. A befogadó a
Hajnal utca nyugati oldalán egy meglévő földárok (HRSZ 1601 ingatlan előtti területen).
ÁNY-5-1-0 jelű levezető rendszer
A Teleky utca déli oldalán a meglévő árok tisztítása és rekonstrukciója szükséges. A befogadó a
Hajnal utcán lévő felújítandó árok.
III.
BÁ-NY-7-0-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+727,20
TB 40/70/50 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 451,90 m hosszon, kapubejárókban
és út alatti átvezetéseknél lefedés kiépítésével 138,30 m hosszon
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 270,6 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 43,80 m hosszon
BÁ-NY-MÁ-1-0-0 jelű levezető rendszer
A Kossuth út Nyírbátor felőli részén a déli oldalon a meglévő árok tisztítása szükséges egészen a
levezető csatornáig, hogy a BÁ-NY-7-0-0 jelű tervezett csapadékvíz-elvezető rendszerből származó
terhelés el tud jutni a befogadóig.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatakor az opcióval együtt számított nettó vállalkozási díjat veszi
figyelembe.
Amennyiben Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott építési kivitelezési munkák vonatkozásában
élni kíván vételi jogával, az opció megrendelésére írásbeli nyilatkozattal vállal kötelezettséget.
Az opciós munkák megrendelésére Ajánlatkérőnek a szerződéskötéstől számítva, a teljesítési
határidő (7 hónap) lejártáig van lehetősége figyelembe véve a II.2.7. pontban foglaltakat.
Az opciós munkákat Ajánlatkérő egymástól függetlenül, önállóan is le tudja hívni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00043
II.2.9) További információ:
A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik
célszerűvé a részajánlat tétel biztosítását.
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:
05712 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belterületi csapadékvíz-elvezetés
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:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Majláth-Gáz Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62320625
Postai cím: Rákóczi út 40
Város: Bátorliget
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4343
Ország: Magyarország
E-mail: info@icetech.hu
Telefon: +36 304668574
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42281629
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13190022215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 106386294
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98657378
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki
vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

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

Hivatalos név: Majláth-Gáz Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62320625
Postai cím: Rákóczi út 40
Város: Bátorliget
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4343
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13190022215
Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36849820
Postai cím: Németh László Utca 26
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156164215
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az eljárást megindító Ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2019. április 1-én K.É.-5712/2019
számon jelent meg.
2. Az ajánlattételi határidő 2019. május 7. 14.00 óra volt.
3. Az összegezés elkészítésének és megküldésének az időpontja: 2019. május 25. volt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

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

Ózd Város Önkormányzata (10367/2019)
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: Ózd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20249023
Postai cím: Városház tér Tér 1.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fáklyáné Kürti Éva
Telefon: +36 48574169
E-mail: faklyane@ozd.hu
Fax: +36 48574198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ozd.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: Zöldmezős ipari terület eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000456852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43210000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos
jogszabályoknak, szabványoknak, megfelelően az alábbi berendezések szállítása: 1. rész MINIKOTRÓ
1 db RÉZSŰKANÁL MINIKOTRÓRA 1 db TRAPÉZKANÁL 1 db 2. rész DOBOS FŰKASZA 1 db 3. rész
Autószállító UTÁNFUTÓ 1 db 4. rész VÁGÓASZTAL 1 db FŰKASZA 8 db FŰKASZA 2 db LÁNCFŰRÉSZ 1
db FŰNYÍRÓTRAKTOR VÁGÓASZTALLAL 1 db SÖVÉNYVÁGÓ 2 db
A nyertes ajánlattevő továbbá köteles átadni az átadás-átvétel során a szállítandó eszközök, berendezések
vonatkozó teljes dokumentációt (dokumentációban részletezettek szerint).
Az eszközök, berendezések leszállítására vonatkozó határidő a szerződéskötéstől számított max. 60
nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap). A beszerzés mennyiségére vonatkozó
részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Földmunkagép és kiegészítői
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43310000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Magyarország, 3600 Ózd, Zrínyi u. 5/b - Ózdi Városüzemeltető
Intézmény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos
jogszabályoknak, szabványoknak, megfelelően az alábbi berendezések szállítása:
MINIKOTRÓ 1 db
RÉZSŰKANÁL MINIKOTRÓRA 1 db
TRAPÉZKANÁL 1 db

A nyertes ajánlattevő továbbá köteles átadni az átadás-átvétel során a szállítandó eszközök, berendezések
vonatkozó teljes dokumentációt (dokumentációban részletezettek szerint).
Az eszközök, berendezések leszállítására vonatkozó határidő a szerződéskötéstől számított max. 60 nap
(ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap).
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés
tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási időre vonatkozó vállalás (hónap, min.12 / max.36) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (Ellenérték, nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Traktor kiegészítő
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16810000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Magyarország, 3600 Ózd, Zrínyi u. 5/b - Ózdi Városüzemeltető
Intézmény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos
jogszabályoknak, szabványoknak, megfelelően az alábbi berendezések szállítása:
DOBOS FŰKASZA 1 db
A nyertes ajánlattevő továbbá köteles átadni az átadás-átvétel során a szállítandó eszközök, berendezések
vonatkozó teljes dokumentációt (dokumentációban részletezettek szerint).
Az eszközök, berendezések leszállítására vonatkozó határidő a szerződéskötéstől számított max. 60 nap
(ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap),.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés
tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási időre vonatkozó vállalás (hónap, min.12 / max.36) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (Ellenérték, nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Utánfutó
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34223000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Magyarország, 3600 Ózd, Zrínyi u. 5/b - Ózdi Városüzemeltető
Intézmény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos
jogszabályoknak, szabványoknak, megfelelően az alábbi berendezések szállítása:
Autószállító UTÁNFUTÓ 1 db
A nyertes ajánlattevő továbbá köteles átadni az átadás-átvétel során a szállítandó eszközök, berendezések
vonatkozó teljes dokumentációt (dokumentációban részletezettek szerint).
Az eszközök, berendezések leszállítására vonatkozó határidő a szerződéskötéstől számított max 60 nap (ha
ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap).
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés
tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási időre vonatkozó vállalás (hónap, min.12 / max.36) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (Ellenérték, nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zöldfelületi gépek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

16160000-4

További tárgyak:
16311100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Magyarország, 3600 Ózd, Zrínyi u. 5/b - Ózdi Városüzemeltető
Intézmény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos
jogszabályoknak, szabványoknak, megfelelően az alábbi berendezések szállítása:
VÁGÓASZTAL 1 db
FŰKASZA 8 db

FŰKASZA 2 db
LÁNCFŰRÉSZ 1 db
FŰNYÍRÓTRAKTOR VÁGÓASZTALLAL 1 db
SÖVÉNYVÁGÓ 2 db
A nyertes ajánlattevő továbbá köteles átadni az átadás-átvétel során a szállítandó eszközök, berendezések
vonatkozó teljes dokumentációt (a dokumentációban részletezettek szerint).
Az eszközök, berendezések leszállítására vonatkozó határidő a szerződéskötéstől számított max 60 nap (ha
ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap)
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés
tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási időre vonatkozó vállalás (hónap, min.12 / max.36) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (Ellenérték, nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: Földmunkagép és kiegészítői
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 rész eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel: a rész
tekintetében nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Traktor kiegészítő
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 rész eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel: a rész
tekintetében kizárólag érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89252363
Postai cím: Szegedi Út 147.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11376956203
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Utánfutó
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 rész eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel: a rész
tekintetében nem nyújtottak be ajánlatot.

A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zöldfelületi gépek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A rész eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel:
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb (jelen esetben egyetlen) ajánlatot tett ajánlattevővel.
Az eredménytelenség megállapítására a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján az ajánlat bírálata és értékelése
nélkül került sor.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: 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
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:
2019/04/25 (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:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele) részenkénti bontásban:
1. rész:
Ajánlat nem került benyújtásra.
2. rész:
Ajánlattevő neve: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Székhelye: 6500 Baja, Szegedi Út 147.
Adószáma: 11376956-2-03
Ajánlattevő neve:Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Oláhházi Dűlő 18 A
Adószáma: 11039811-2-03
3. rész:

Ajánlat nem került benyújtásra.
4. rész:
Ajánlattevő neve:Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Oláhházi Dűlő 18 A
Adószáma: 11039811-2-03
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (10525/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gov.pecs.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: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007 projekt keretében a Keleti városrészi óvoda hirdi
tagóvodájának felújításának munkái
Hivatkozási szám: EKR000260802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45261400-8
45262500-6
45262600-7
45262690-4
45262700-8
45310000-3
45313100-5
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45410000-4
45421100-5
45442100-8

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt leírása: A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs-Hird Zengő u. 48. szám alatt
48094 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda épületének felújítását, energetikai korszerűsítését,
akadálymentesítését, az épület belső helyiségeinek felújítását/állagmegóvását kívánja megvalósítani.
Óvoda felújítása:
A felújítási munkák ütemezésével kapcsolatos előírások, elvárások:
-Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
-építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 29 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 450 m2
lapostető hőszigetelése: 551 m2
-gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 30 db
-villamos:
lámpatest elhelyezése: 87 db
napelemes rendszer:4db 250W polikristályos napelemmodul lapostetőn
-Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész
(akadálymentes WC) területet is.
-1 db akadálymentes WC
-1 db akadálymentes parkoló
- megközelítés: 9 m hosszú rámpa kialakítása
- 1 akadálymentes vészjelző
-Tartószerkezeti munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
-új előlépcső és rámpa: Leier zsalukő lábazatra támaszkodó monolit vasbeton lemez
-új nyílásáthidalások meglévő teherhordó falakban: 23 db nyílásáthidaló

-Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és
villamos feladatokkal.
-belső festés: 1909 m2
-külső vakolási munkák: 520 m2
-válaszfal építés: 342 m2
-A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
-csapadékszigetelés lapostetőn: 500 m2
-Összes nettó hasznos alapterület: 465 m2
A projekt nem engedélyköteles tevékenység.
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, építési
engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek szerint. Az árazatlan
költségvetés
GSZk önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
Feltételes eljárás: A Kbt. 53. § (6) bek szerint Ajánlatkérő – amennyiben a legkedvezőbb Ajánlattevő
által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja - jelen eljárásban foglalt
beruházás többletfinanszírozása érdekében támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet fog benyújtani
a VI.3.) 22) pontban megjelölt támogatási szerződés vonatkozásában. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást
nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás
folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő
feltételként is kiköti.
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: Hirdi óvoda fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45261400-8
45262300-4
45262500-6
45262600-7
45262690-4
45262700-8
45310000-3
45313100-5
45321000-3

Kiegészítő szójegyzék

45330000-9
45400000-1
45410000-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs-Hird, Zengő utca 48. Hrsz:48094
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt leírása: A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs-Hird Zengő u. 48. szám alatt
48094 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda épületének felújítását, energetikai korszerűsítését,
akadálymentesítését, az épület belső helyiségeinek felújítását/állagmegóvását kívánja megvalósítani.
Óvoda felújítása:
A felújítási munkák ütemezésével kapcsolatos előírások, elvárások:
-Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.
-építészet:
homlokzati nyílászáró elhelyezése: 29 db
külső homlokzati fal hőszigetelése: 450 m2
lapostető hőszigetelése: 551 m2
-gépészet:
lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 30 db
-villamos:
lámpatest elhelyezése: 87 db
napelemes rendszer:4db 250W polikristályos napelemmodul lapostetőn
-Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész
(akadálymentes WC) területet is.
-1 db akadálymentes WC
-1 db akadálymentes parkoló
- megközelítés: 9 m hosszú rámpa kialakítása
- 1 akadálymentes vészjelző
-Tartószerkezeti munkák, melyek építészeti és statikai munkákat takarnak.
-új előlépcső és rámpa: Leier zsalukő lábazatra támaszkodó monolit vasbeton lemez
-új nyílásáthidalások meglévő teherhordó falakban: 23 db nyílásáthidaló
-Alaprajzi racionalizálási munkákat, melyek főleg építészeti feladatok a hozzájuk kapcsolódó gépész és
villamos feladatokkal.
-belső festés: 1909 m2
-külső vakolási munkák: 520 m2
-válaszfal építés: 342 m2
-A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák
-csapadékszigetelés lapostetőn: 500 m2
-Összes nettó hasznos alapterület: 465 m2
A projekt nem engedélyköteles tevékenység.
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, építési
engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek szerint. Az árazatlan
költségvetés
GSZk önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3.) pont M.2.1/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm
keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36
hónap) 10

3 AF III.1.3.) pont M.2.2/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm
keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36
hónap) 5
4 AF III.1.3.) pont M.2.3/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm
keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36
hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007
II.2.9) További információ:
Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, 1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, MK 1.:
arányosítás, 2.: egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és KD szerinti dok-ok csatolása a MK 2-4.
értékelési részszempont tekintetében, amennyiben nem kerül benyújtásra, vagy a szakembert egyéb módon
nem nevezi meg, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Hirdi óvoda fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A bontási jegyzőkönyv és az ajánlatok alapján megállapítható, hogy
mindhárom beérkezett ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 69.927.969,HUF összegű rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A különbözeti fedezet összeg sem pályázaton belül, sem saját forrásból nem áll rendelkezésre.
A Kbt. 70. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül
hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, figyelemmel arra, hogy az ajánlatok mindegyike
meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, és Ajánlatkérőnek nem áll módjában az eljárás
eredményes lezárásához szükséges fedezetet biztosítani.
Fentiekre tekintettel a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85492217
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202
Hivatalos név: Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38093133
Postai cím: Megyeri Út 59
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11368368202
Hivatalos név: HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68489962
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10676428202
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:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (10584/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62857477
Postai cím: Múzeum Tér 1.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Zsolt
Telefon: +36 32417255
E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu
Fax: +36 32310838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.salgotarjan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.salgotarjan.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: Szivárvány Tagóvoda korszerűsítése- TOP-6.5.1-16
Hivatkozási szám: EKR000299732019
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:
Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése- TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005
Tájékoztató az elvégzendő főbb munkanemekről és mennyiségekről
- homlokzati hőszigetelés 160 mm: 226 m2
- lapostető hőszigetelés 100 mm: 320 m2
- padló hőszigetelés 200 mm: 452 m2
- diszperziós festés műanyag bázisú: 1005 m2
- homlokzati nyílászárók: műanyag ajtó-9 db; műanyag ablak-20 db;
- homlokzati vékonyvakolat alapozó+színvakolat: 265 m2
- lábazati vakolat : 39 m2
- homlokzati vakolóprofilok : 270 m
- ereszcsatorna : 71 m; lefolyócsatorna : 18 m
- homlokzati csőállvány 300 m2
- korszerű fényforrások elhelyezése: 80 db
- HMKE napelemes kiserőmű telepítése tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel kompletten :1 db
Fronius SYMO 3.7-3S WLAN tip. inverter, 12 db Trina Solar 3000 Wp-s napelemtábla
- fa fedélszék bontása 323 m2; új fa fedélszék készítése 392 m2
- térkőburkolat készítése 150 m2
- tetőlécezés, fóliaterítés, cserépfedés 472 m2
- veszélyes hulladék (síkpala) bontás, elszállítás 1800 kg
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59550077 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Szivárvány Tagóvoda korszerűsítése- TOP-6.5.1-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Forgács Antal út 2. (4581 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése- TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005
Tájékoztató az elvégzendő főbb munkanemekről és mennyiségekről
- homlokzati hőszigetelés 160 mm: 226 m2
- lapostető hőszigetelés 100 mm: 320 m2
- padló hőszigetelés 200 mm: 452 m2
- diszperziós festés műanyag bázisú: 1005 m2
- homlokzati nyílászárók: műanyag ajtó-9 db; műanyag ablak-20 db;
- homlokzati vékonyvakolat alapozó+színvakolat: 265 m2
- lábazati vakolat : 39 m2
- homlokzati vakolóprofilok : 270 m
- ereszcsatorna : 71 m; lefolyócsatorna : 18 m
- homlokzati csőállvány 300 m2
- korszerű fényforrások elhelyezése: 80 db
- HMKE napelemes kiserőmű telepítése tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel kompletten :1 db
Fronius SYMO 3.7-3S WLAN tip. inverter, 12 db Trina Solar 3000 Wp-s napelemtábla
- fa fedélszék bontása 323 m2; új fa fedélszék készítése 392 m2
- térkőburkolat készítése 150 m2
- tetőlécezés, fóliaterítés, cserépfedés 472 m2
- veszélyes hulladék (síkpala) bontás, elszállítás 1800 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1 pontban alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont
szakember alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak száma (max.
plusz 96 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005
II.2.9) További információ:
Ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.
A Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett útmutatója alapján az ajánlati ár tekintetében a
fordított, míg a szakember tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10.
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: Szivárvány Tagóvoda korszerűsítése- TOP-6.5.1-16
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:
2019/05/14 (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: FORT-BAU THERM Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53650386
Postai cím: Dohány Utca 29
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
E-mail: fortbautherm@fortbautherm.hu
Telefon: +36 32512700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12919321242

A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49401512
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59550077
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri
munkák, gépészeti munkák, elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: NORDÉP HUNGARY Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86236102
Postai cím: Petőfi Út 6.
Város: Vizslás
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3128

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24134507212
Hivatalos név: FORT-BAU THERM Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53650386
Postai cím: Dohány Utca 29
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12919321242
Hivatalos név: TRIOMER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73706685
Postai cím: Liget Út 10.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13405591212
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:
2019/06/11 (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

Sümeg Város Önkormányzata (10429/2019)
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: Sümeg Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87830925
Postai cím: Béke Tér 7.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Végh László
Telefon: +36 87550760
E-mail: sumegph@sumeg.hu
Fax: +36 87352578
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sumeg.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: Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen
Hivatkozási szám: EKR000441342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212310-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Sümeg külterület 0101 hrsz-ú (ún. „Mogyorósdomb”) ingatlan területén látogatóközpont kialakítása.
Az ingatlanon elhelyezkedő, korábban garázs funkciójú – jelenleg nem használható műszaki állapotú
- épület felújítása és geológiai látogatóközponttá történő átalakítása a nyertes ajánlattevő feladata. Az
épületben 2 db kiállítótér (38,78 m2 + 22,15 m2), 1 db előtér (25,66 m2), 1 db mozgáskorlátozott WC (4,51
m2), 2 db mosdó (11 m2) kialakítása, valamint az épület mellett mozgáskorlátozott rámpa (15,95 m2) és
mozgáskorlátozott parkoló (20,16 m2) építése szükséges. A falazat javítása, nyílászárók részleges cseréje
és a födémszerkezet bontása, új tető rétegrend kialakításával, új tető kialakítása szintén feladat.
2. rész:
Sümeg „Afrikárium” épület átalakítási munkálatai. E projektrész keretében, a kiállítóhely bővítése történik, a
jelenleg más funkciót ellátó helyiségek átalakításával és a meglévő kiállítótérhez történő csatolásával.
Ezen esetben 1 db kiállítótér (62,37 m2) kialakítása történik más funkciójú helyiségek átalakításával, továbbá
1 db akadálymentes rámpa (9,66 m2) kiépítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23597487 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Látogatóközpont kialakítása a Mogyorósdombon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45212310-2

További tárgyak:

45223300-9

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8330 Sümeg, külterület 0101 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Sümeg külterület 0101 hrsz-ú (ún. „Mogyorósdomb”) ingatlan területén látogatóközpont kialakítása.
Az ingatlanon elhelyezkedő, korábban garázs funkciójú – jelenleg nem használható műszaki állapotú
- épület felújítása és geológiai látogatóközponttá történő átalakítása a nyertes ajánlattevő feladata. Az
épületben 2 db kiállítótér (38,78 m2 + 22,15 m2), 1 db előtér (25,66 m2), 1 db mozgáskorlátozott WC (4,51
m2), 2 db mosdó (11 m2) kialakítása, valamint az épület mellett mozgáskorlátozott rámpa (15,95 m2) és
mozgáskorlátozott parkoló (20,16 m2) építése szükséges. A falazat javítása, nyílászárók részleges cseréje
és a födémszerkezet bontása, új tető rétegrend kialakításával, új tető kialakítása szintén feladat.
(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. Megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása (1991. évi
IV. törvény 58. § (5) bek. m.) pontja szerint) min. 3 hónapon keresztül a teljesítés alatt (fő, min. 0,
legkedvezőbb 3) 10
2 3.Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24
hónap) 10
3 4.A szerződés teljesítésében résztvevő műszaki vezető szakember építési projektekben
kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett tapasztalata (hónap min 0 hó, legkedvezőbb 48
hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP- 1.2.1.-15-VE1-2016-00010
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Afrikárium” épület átalakítási munkálatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212310-2

További tárgyak:
45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8330 Sümeg, Ramassetter u. 5. (412 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sümeg „Afrikárium” épület átalakítási munkálatai. E projektrész keretében, a kiállítóhely bővítése történik, a
jelenleg más funkciót ellátó helyiségek átalakításával és a meglévő kiállítótérhez történő csatolásával.
Ezen esetben 1 db kiállítótér (62,37 m2) kialakítása történik más funkciójú helyiségek átalakításával, továbbá
1 db akadálymentes rámpa (9,66 m2) kiépítése.
(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.Megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása (1991. évi
IV. törvény 58. § (5) bek. m.) pontja szerint) min. 3 hónapon keresztül a teljesítés alatt (fő, min 0 fő,
legkedvezőbb 3 fő) 10
2 3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24
hónap) 10
3 4.A szerződés teljesítésében résztvevő műszaki vezető szakember építési projektekben
kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett tapasztalata (hónap min 0 hónap, legkedvezőbb
48 hónap) 10

Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP- 1.2.1.-15-VE1-2016-00010
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Látogatóközpont kialakítása a Mogyorósdombon
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:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Structor Invest Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31197975
Postai cím: Ifjúság Útja 50.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
E-mail: mrd.zoltan@gmail.com
Telefon: +36 202467288
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25278662219
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: 19997570
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: Structor Invest Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31197975
Postai cím: Ifjúság Útja 50.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25278662219
Hivatalos név: Sümegi Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10986912
Postai cím: Csányi László Utca 1/b
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11524094219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: „Afrikárium” épület átalakítási munkálatai
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:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sümegi Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10986912
Postai cím: Csányi László Utca 1/b
Város: Sümeg

NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
E-mail: sumegkozszolg@gmail.com
Telefon: +36 209223697
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11524094219
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: 3599917
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki
vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: Sümegi Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10986912
Postai cím: Csányi László Utca 1/b
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11524094219
Hivatalos név: Structor Invest Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31197975
Postai cím: Ifjúság Útja 50.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25278662219
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:
2019/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (10280/2019)
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: 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):
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: Móra Ferenc Múzeum,Szegedi Vár, Várkert fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000487742018
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:
Átalányáras vállalkozási szerződés keretében „A szegedi Móra Ferenc Múzeum és a Szegedi Vár, Várkert
turisztikai célú fejlesztése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1089987982 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Móra Ferenc Múzeum,Szegedi Vár, Várkert fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Móra Ferenc Múzeum 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. (hrsz.:
4035/2)
Szegedi Vár és Várkert 6720 Szeged, Stefánia 15. (hrsz.: 4035/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A szegedi Móra Ferenc Múzeum és a Szegedi Vár, Várkert turisztikai célú fejlesztése”
Főbb munkanemek, tervezett mennyiségi adatok:
Móra Ferenc Múzeum:
- 4050 m2 homlokzati keretállvány építése homlokzati felújítási munkálatokhoz
- 1100 m2 könnyű belső állvány építése
- 1500 m2 fémlemez tetőfedés csere
- 1500 m2 deszkázás tetőfedés alá
- 1620 m 5×10-es szelemen elhelyezés tetőhéjazat alá
- 2 db acél szerkezetű podeszt építése tetőszerkezetre
- 1 db szellőzőgépház építése a padlástérben
- 1 db ácsolt galéria építése I. emeleti kiállítóhelyen
- 2840 m2 vakolatjavítás homlokzaton 5-25% között
- 331 m2 parketta csiszolás, lakkozás

- 218 m szerelt kőburkolat elhelyezése
- 29 db kapcsolt gerébtokos ajtó felújítása
- 130 db kapcsolt gerébtokos ablak felújítása
- 365 m kupola külső fedésének felújítása
- 3430 m2 belső diszperziós festés
- 2840 m2 külső homlokzati festés sima homlokzati mezőkön
- 3800 m kábelszerű erősáramú vezeték elhelyezése
- 1 készlet villám- és érintésvédelmi hálózat kiépítése
- 107 db lámpatest elhelyezése
- 4 db kiállítótér komplex szellőzési és hűtési rendszerének kiépítése
- 3 db kiállítás teljeskörű kivitelezése
Vár, Várkert:
- 550 m2 homlokzati keretállvány építése
- 780 m3 gépi és kézi földmunka
- 200 m2 szivárgó építés
- 100 m2 lapidárium felújítás
- 100 m2 új lapidárium építmény építés
- 650 m2 kiállítótér falfelület felújítása
- 510 m2 belső falfelület festés
- 286 m2 padlószigetelés készítése
- 858 m2 térburkolat készítés főbejárat felőli oldalon
- 782 m2 klinkerburkolat készítése lapidáriumban, udvaron
- 800 m kábelszerű erősáramú vezeték elhelyezése
- 1 db meglévő fűtési rendszer felújítása, padlófűtés kiépítése
- várkert teljeskörű kertészeti rendezése
- 1 db kiállítás teljeskörű kivitelezése
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (min 0 hónap- maximum 12 hónap) 20
2 M/2 a) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje
magasépítési tárgyú, műemléken végzett beruházások megvalósítása területén (minimum 0 maximum 24 hónap) 10
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-6.1.4-16-SG1-2018-00005
II.2.9) További információ:
Részajánlat kizárás indoka kapcsán ajánlatkérő jelzi, hogy részajánlattétel ellentétes lenne a gazdasági
ésszerűséggel,teljesítés nem osztható. A beszerzési elemeknél elvárt a munkálatok térbeli, időbeni
organizációja, a csatlakozó szerkezetek (esetleg szakaszosan összefonódó) kiépítésének időbeni
munkaszervezése, ezért az nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt.
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:
21089 / 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: Móra Ferenc Múzeum,Szegedi Vár, Várkert fejlesztés
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:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800

Ország: Magyarország
E-mail: dudasszi@bodrogibau.hu
Telefon: +36 304667232
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62222133
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 641438653
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1089987982
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: MV-É-M műemléki
építész műszaki vezetés, műemléki kőszobrász restaurátori szakértői tevékenység, bontási,
építési törmelék elszállítása, lerakási díjjal, parketta fektetése, csiszolása, lakkozása, műkőburkolat
készítése, linóleumburkolat készítése, bádogos munkák, üvegezési munkák, karakterkorlátozás
okán a folytatást lásd VI.1.5.) További információk pontban
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069206
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284801206
Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206
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:
V.2.5.): A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése folytatása:
utólagos falszigetelés, erősáramú szerelési munkák részben, gyengeáramú szerelési munkák részben,
épületgépészeti szerelési munkák részben, kőszobrász restaurátori munkák, multimédia, film, hang készítés,
diadórák készítése részben, kiállítási műtárgyak építése részben
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Szent István Egyetem (10259/2019)
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: Szent István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66152657
Postai cím: Páter Károly U. 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kómár Márta
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@szie.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.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: Felsőoktatási intézmény
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: Mikroszkópok beszerzése 2019.
Hivatkozási szám: EKR000453242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38510000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: 1 db Digitális mikroszkóp (EFOP)
2. rész: 5 db Binokuláris mikroszkóp
3. rész: 2 db Binokuláris mikroszkóp (GLIA)
4. rész: 1 db Felsőállású, fluoreszcens képalkotásra alkalmas mikroszkóp (FEKUT)
5. rész: 1 db Biológiai Mikroszkóp kamerával (FEKUT)
6. rész: 1 db Digitális mikroszkóp (FEKUT)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18240120 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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 db Digitális mikroszkóp (EFOP)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Digitális mikroszkóp
Elvárt minimum követelmények:
A mikroszkóp használható legyen állvánnyal és állvány nélkül is, azaz kézben tartva (például felületek
vizsgálata esetén).
- érzékelő: CM-OS érzékelő felbontása legalább 5 MP
- állvány: stabil, állítható magasságú tartógyűrű és magasság beállító gomb
- optika: lencserendszer az érzékelőhöz képest mozog, IR szűrő
- egyenértékű fókusztávolság: legalább 15 mm / látómező legalább 13 fok
- éles tartomány (tárgytávolság): legalább 10 mm - 150 mm között
- Világítás: fehér LED, változtatható fényerővel
- Rendelkezésre álló nagyítások: legalább 20x-300x

- Kép felbontása: legalább 5 MP (2582 x 1944)
- Videó és élőkép felbontása: legalább 1280 x 960, maximális sebesség: legalább 30 fps
- Kép formátum: legalább JPG, TIF
- Videó felvételi formátum: AVI
- Interface: USB 2.0
- Szoftver támogatás: legalább Windows XP / Vista / 7/8 és Mac OSX 10.6.-10.8
- Szoftver: a működtetéshez szükséges szoftverrel, amely mérési és kalibrálási funkcióval is bír
Szállítással kérjük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24
hónap) 10
2 Magyar nyelvű szoftver (igen/nem) 5
3 Saját tömeg (állvánnyal) (g) (maximum 1000 g) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00016
II.2.9) További információ:
Az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján
értékeli.
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelés módszere:
Ajánlati ár: Fordított arányosítás.
Jótállás részszempont: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás ME útmutató szerint.
Szoftver, Saját tömeg: Pontkiosztás.
II.2.1)
Elnevezés: 5 db Binokuláris mikroszkóp
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5 db Binokuláris mikroszkóp
A binokuláris mikroszkóptól elvárt minimum követelmények:
Binokuláris, világos látóterű mikroszkóp egy darabból álló öntvény állványon.
Megvilágítás: fehér fényű LED, melynek intenzitása állítható. Legalább 1 W LED fényerő és legalább 6300 K
színhőmérséklet. A LED izzó élettartama legalább 50.000 óra
Fókuszálás: Koaxiális durva -és finomállítási mechanizmus (legalább 0.002mm beosztással). Felső
biztonsági stop funkcióval, mely meggátolja az objektív és a minta érintkezését. A durva fókuszáló
tekerőgomb szorossága állítható.
Tárgyasztal: legalább 125×116 mm, legalább 76x30 állítási lehetőséggel.
Tárgylencse foglalat: 4 pozíciós, golyóscsapágyas szerkezettel
Fej: 360°-ban körbeforgatható, 30°C-ban dönthető, legalább baloldali okuláron dioptria állítási lehetőséggel.
Legalább 55-75 mm-es pupillatávolság beállítással.
Okulár: Legalább 10×/18

Objektívek: akromatikus objektívekkel 160 mm hosszú tubuson. 4x, 10x, 40x, 60x
Kondenzor: N.A. legalább 1,20, iriszblendével
Szállítással kérjük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési
szempontja alapján értékeli.
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelés módszere:
Ajánlati ár részszempont: Fordított arányosítás.
Jótállás részszempont: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás ME útmutató szerint.
II.2.1)
Elnevezés: 2 db Binokuláris mikroszkóp (GLIA)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2db Binokuláris mikroszkóp
Elvárt minimum követelmények:
- cserélhető DIN objektívek:
Achromatic DIN 4x, A.N. 0.10, W.D. 18mm
Achromatic DIN 10x, A.N. 0.25, W.D. 7mm
Achromatic DIN 40x, A.N. 0.65, W.D. 0,53mm
Achromatic DIN 100x, A.N. 1,25, W.D. 0,13mm
- Fej 360ᵒ-ban körbeforgatható
- WF 10x/18 okulár
- 4 pozíciós tárgylencse foglalat
- Fókuszáló rendszer: durva és finom állítás, koaxiális
- N.A. 1,20 kondenzor, íriszblendével
- LED megvilágítás, min. 50.000 óra élettartam és változtatható intenzitással
Leszállítással kérjük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24
hónap) 10
2 Változtatható (alsó és felső) megvilágítás lehetséges (igen/nem) 5
3 Mikroszkóp kamera alkalmazásának lehetősége (igen/nem) 5

Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja
alapján értékeljük.
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszer:
Ajánlati ár: Fordított arányosítás.
Jótállás: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás ME
útmutató szerint.
Megvilágítás és kamera alkalmazás: pontkiosztás.
II.2.1)
Elnevezés: 1db Felsőállású, fluoreszcens képalk. alk. mikrosz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Felsőállású, fluoreszcens képalkotásra alkalmas mikroszkóp (FEKUT )
Elvárt minimum követelmények:
A beszerzés célja: mikroszervezetek megfigyelése, illetve vizsgálata fluoreszcens mikroszkópi eljárásokkal.
1. Felsőállású mikroszkóp: automata felsőállású mikroszkópváz motorizált fókusszal, konstans
színhőmérsékletű integrált átesőfényű LED megvilágítás, reprodukálható intenzitással
2. Automata tárcsás kondenzor 7 férőhellyel világos és sötétlátóteres, fáziskontrasztos, DIC képalkotáshoz;
integrált motorizált polarizátor; cserélhető kondenzor toplencse
3. Teljesen automata DIC rendszer motorizált komponensekkel, DIC prizmák 40x és 100x objektívekhez
4. Minimum 6 férőhelyes kódolt objektívrevolver
5. Háromállású trinokuláris tubus 100/50/0, vagy 100:0/30:70/0:100 30 fokos betekintési szöggel
6. Nagy látómezővel bíró kameraport - legalább19 mm
7. Nagy látómezővel bíró okulárok – legalább 25 mm
8. Manuális tárgyasztal legalább 70x45mm mozgástartománnyal
9. 5x Plan Fluar/Fluo objektív 0,15 NA, FWD legalább 13,7mm
10. 10x Plan Fluar/Fluo fáziskontraszt objektív legalább NA 0.3, FWD legalább 5.2 mm
11. 40x Plan Fluar/Fluo objektív 0,80 NA, FWD legalább 0.21 DIC
12. 100x Plan Fluar/Fluo olaj immerziós objektív legalább 1,3 NA, FWD legalább 0,17 mm DIC
13. Szabadon programozható funkciógombok
14. Mikroszkópba épített érintőképernyő az aktuális beállítások megjelenítésére, mikroszkóp vezérlésére
15. 4 db fluoreszcens szűrőkocka:
- DAPI és
- CY3 és
-CY5 és,
- GFP vagy FITC (Alexa Fluor 488)
16. Fluoreszcens bevetítő egység legalább 5 férőhelyes motorizált fluoreszcens szűrőtárcsával
17. Fluoreszcens fényforrás - Metal halide, legalább 120W, legalább 1500 h élettartam, centrálást nem
igényel

18. USB 3 RGB CCD kamera legalább 1920x1440 pixel, 4,5µm x 4,5 µm pixelméret, minimum 30fps full
frame
19. A működtetéshez szükséges rendszervezérlő szoftver:
- képalkotás, rendszer vezérlés
- többcsatornás képalkotás
- time-lapse
- Z-stack
- 3D képmegjelenítés
- treshold alapú képanalizálás, szoftveres szűrők, bináris képfeldolgozás mérésekhez, osztályozás,
riportálás.
A folyamatos szoftverkövetést az ajánlattevőnek biztosítani kell legalább a megajánlott jótállási időtartam
alatt.
20. A működtetéshez szükséges rendszervezérlő munkaállomás: Win 10 64 Bit, Intel Xeon, legalább 64GB
RAM, NVIDIA Quadro, legalább 512GB SSD, legalább 4 TB HDD, legalább 32" 2560x1440 felbontású
monitor
- A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a berendezés szállítási, üzembehelyezési és legalább 1
munkanapon megtartott betanítás (1 alkalommal 3 főnek legalább 4 óra időtartamban) költségeit.
- Jótállás időtartama: legalább 12 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24
hónap) 8
2 Legalább 6 férőhelyes kódolt és motorizált (nem kézi vezérlésű) objektívrevolver (Igen/nem) 6
3 Változtatható intenzitású fluoreszencia (Igen/nem); 6
4 Fluoreszcens fényforrás élettartama.(h) (min. 1500 h) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint kerülnek értékelésre.
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelés módszere:
Ajánlati ár: Fordított arányosítás.
Jótállás: Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás ME útmutató
szerint.
Motorizált objektívrevolver és Fluoreszencia: pontkiosztás módszere
Fényforrás élettartam: Egyenes arányosítás
II.2.1)
Elnevezés: 1 db Biológiai Mikroszkóp kamerával (FEKUT)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Biológiai Mikroszkóp kamerával
Az 1 db biológiai mikroszkópot kamerával talajlakó állatok megfigyelésére, számolására kívánjuk használni.

Elvárt tulajdonságok:
- Kétszemes, ún. binokuláris betekintésű
- Minimum négy revolverfej legyen (10x, 20x, 40x, 100x)
- Durva élességállítás és mikrofókuszáló gomb is szükséges.
- Az Abbe-féle (N.A.=1,25) kondenzor minden irányban finoman szabályozható.
- A LED fényforrás erősségét potenciométeres fényerőszabályzó.
Technikai adatok:
45mm DIN Semiplan objektívek:
4X,10X,20X, 40X(S),100X(S, Oil)
WF10x PL szemlencse
Teljes nagyítás:40X-1000X Trinokuláris fej,
Szemtávolság: legalább 55-75mm;30o-ban döntött és 360°-ban körbeforgatható
Mechanikus tárgyasztal: legalább 130x130 mm legyen, mozgás X-Y: legalább 70x28 mm,
kondenzor: Abbe típusú (N.A.1,25) irisz diaphragma, magassága állítható
Koaxális durva és finom fókuszálás (kétsebességes): legalább 14mm; precízió: legalább 0.002 mm
Beépített LED megvilágítás legalább1W;
A mikroszkóppal együtt szükséges leszállítani a mikroszkóppal kompatibilis legalább 5 MP kamerát. A
kamerával szükséges leszállítani a mikroszkóppal való összeszereléshez szükséges minden tartozékot,
azaz a szükséges adaptert és kábeleket. A kamera működtetéséhez szükséges szoftver leszállítása is az
ajánlattevő feladata.
A kamerától elvárt tulajdonságok:
Képek mentése kiválasztható felbontásban
- Támogatott képfájlok: legalább .bmp, .tif, .jpeg, .raw
- Videó felvételek készítése .AVI formátumban
Beállítási lehetőségek:
- Színhőmérséklet beállítás
- Digitális képélesítő funkció
- Képek utólagos módosítása
Mérési eszköztár:
- Merőleges állítás, párhuzamos állítás
- Szövegdoboz beszúrás lehetősége
Kompatibilitás:
- Legalább Windows Xp, 7, 8, 8.1, 10 32/64 bit
Szállítással kérjük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési
szempontja alapján értékeli.
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelés módszere:
Ajánlati ár részszempont: Fordított arányosítás.

Jótállás részszempont: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás ME útmutató szerint.
II.2.1)
Elnevezés: 1 db Digitális mikroszkóp (FEKUT)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Digitális mikroszkóp
Elvárt minimum követelmények:
Beszerzendő műszert, a digitális mikroszkópot talajlakó állatok megfigyelésére, számolására kívánjuk
használni.
Típus kézi mikroszkóp, digitális mikroszkóp
Fej típusa LCD-kijelzős/számítógép-monitor
Optikai anyagok optikai üveg
Fej legalább 3,5”-os színes LCD-kijelző (8,9 cm)
Nagyítás foka, x legalább 20–500x
Fókusz kézi, legalább 0–150 mm-es
Háttérvilágítás LED-lámpa
Fényerősség-beállítás igen
Tápellátás 220 V, 50/60 Hz; 5 V, 1 A kimenet
vagy lítium-ionos, 3,7 V,1050 mAh akkumulátor
üzemidő: minimum 2 óra; töltési idő: maximum 2 óra
Megapixel legalább 5 (interpolált 12-re)
Videofelvétel igen
Sebesség legalább 30 képkocka/mp
Képformátum legalább *.jpeg
Szoftver a működtetéshez szükséges képfeldolgozó szoftver mérés funkcióval
Kameranyílás USB 2.0
Rendszerkövetelmények legalább Windows XP/Vista/7/8/10, Mac 10.6~10.10
minimum P4 1,8 GHz, 512 Mb RAM
64 Mb videokártya, USB 2.0 port, CD-ROM
Videoformátum *.avi
Fényforrás elhelyezkedése felső
Vizsgálati módszer világos látótér
Minimális felbontás 5 Mpx,
Szállítással kérjük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (hónap) (0-24
hónap) 10
2 Magyar nyelvű szoftver megléte (igen/nem) 5
3 További képformátumok (legalább .jpeg) (db) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja kerülnek értékelésre. Pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont.
Értékelés:
Ajánlati ár: Fordított arányosítás.
Jótállás: a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás ME
útmutató szerint
Szoftver,További képformátumok: pontkiosztás módszere.
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: 1 db Digitális mikroszkóp (EFOP)
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 a) pontja alapján
tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 5 db Binokuláris mikroszkóp
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.§ (2) bekezdés b) pontja
alapján tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez, és nincs mód fedezetkiegészítésre.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ELEKTRO-OPTIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58909595
Postai cím: Kaktusz Utca 22.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10895993213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 2 db Binokuláris mikroszkóp (GLIA)
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:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELEKTRO-OPTIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58909595
Postai cím: Kaktusz Utca 22.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: info@elektrooptika.hu
Telefon: +36 23520077
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23374965
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10895993213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 249360
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 250120
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: ELEKTRO-OPTIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58909595
Postai cím: Kaktusz Utca 22.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10895993213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: 1db Felsőállású, fluoreszcens képalk. alk. mikrosz
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:
2019/05/23 (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: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: biomarker@biomarker.hu
Telefon: +36 28419986
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28422319
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122066213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19184253
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17990000
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: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122066213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 1 db Biológiai Mikroszkóp kamerával (FEKUT)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 5. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 1 db Digitális mikroszkóp (FEKUT)
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 6. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/19 (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:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Szigetmonostor Község Önkormányzata (10252/2019)
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: Szigetmonostor Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84058867
Postai cím: Fő Utca 26.
Város: Szigetmonostor
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Zsolt
Telefon: +36 26393512
E-mail: hivatal@szigetmonostor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szigetmonostor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Helyi termékértékesítést szolgáló termelői Piac kialakítása
Szigetmonostoron” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában
Hivatkozási szám: EKR000282642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szigetmonostor Község Önkormányzata beruházásában átépítésre kerül a község központjában lévő
Szabadság tér az alábbiakban meghatározottak szerint:
Főbb mennyiségek:
1. ÚTÉPÍTÉS (A közbeszerzési eljárás 1. része)
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása – 950 m3;
- Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása – 1900 m2;
- Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása géppel, kiegészítő kézi erővel – 963 m3;
- Kiegészítő munkák, törmelékmozgatás helyszínen gépi erővel – 963 m3;
- Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák – 963 m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (talajosztály I-IV.) – 1400
m2;
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% - 758 m3;
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig – 1400 m2;
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban – 275 m3;
- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél
nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből – 150 m3;
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm
vastagságban terítve – 82 m3;
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban – 76 m3;
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése térburkoló elemből – 617 m2;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók hidraulikus alapréteg 15 cm vastagságban – 93 m3;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók hidraulikus alapréteg 27 cm vastagságban – 167 m3;
- Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40
cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből – 734 m;
- Védőcső elhelyezése burkolat alá öntözőrendszerhez – 115 m;
- Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése – 28 db
2. DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS (A közbeszerzési eljárás 2. része) - feltételes
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása – 205 m3;
- Aszfalt útburkolatok táblás bontása, bontott anyag lerakóhelyre szállítása, lerakóhelyi díjjal együtt – 410
m2;
- Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása géppel, kiegészítő kézi erővel – 216 m3;
- Kiegészítő munkák, törmelékmozgatás helyszínen gépi erővel – 216 m3;
- Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával – 380
m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (talajosztály I-IV.) – 672
m2;
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok 90% - 256 m3;
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig – 672 m2;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók betontérkő 8 cm vastagságban – 98 m2;
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ? falazó és térburkoló elemből, homokos kavics
alapréteggel, homokágyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×6 cm-es méretben – 617 m2;
- Gyalogjárda és térburkolat fagyvédő alapréteg 20 cm vastagságban – 123 m3;

- Gyalogjárda és térburkolat mechanikus alapréteg 15 cm vastagságban – 93 m3;
- Süllyesztett szegély – 120 m;
- Védőcső elhelyezése burkolat alá öntözőrendszerhez – 115 m;
- Cserjék telepítése -153 db;
- Díszfüvek telepítése – 122 db;
- Évelők telepítése – 488 db;
- Automata öntözőrendszer kiépítése kompletten, teljes zöldfelület beöntözésével, szükséges vízbekötéssel,
gyepbe süllyedő rotoros, MP rotátor és spray szórófejekkel, cserjefelületeken csepegtető csőhálózattal,
vezérlés kültéri dobozban – 135 m2;
A tér fejlesztéshez kapcsolódóan a téren lévő 0,4kV-os szabadvezeték hálózat bontásra kerül és új
földkábeles közvilágítás létesül a közbeszerzési eljárás 2. részeként.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére, mely szerint jelen
közbeszerzési eljárás 2. részét megindítja (feltételes közbeszerzés)!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 130523582 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2015 Szigetmonostor, Szabadság tér, Termelői piac területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. ÚTÉPÍTÉS (A közbeszerzési eljárás 1. része)
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása – 950 m3;
- Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása – 1900 m2;
- Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása géppel, kiegészítő kézi erővel – 963 m3;
- Kiegészítő munkák, törmelékmozgatás helyszínen gépi erővel – 963 m3;
- Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák – 963 m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (talajosztály I-IV.) – 1400
m2;
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% - 758 m3;
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig – 1400 m2;
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban – 275 m3;
- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél
nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből – 150 m3;
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm
vastagságban terítve – 82 m3;
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban – 76 m3;
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése térburkoló elemből – 617 m2;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók hidraulikus alapréteg 15 cm vastagságban – 93 m3;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók hidraulikus alapréteg 27 cm vastagságban – 167 m3;
- Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40
cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből – 734 m;
- Védőcső elhelyezése burkolat alá öntözőrendszerhez – 115 m;

- Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése – 28 db
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az
ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének
vállalt határideje a munkaterült átadás-átvételtől számítva (naptári napban) 20
2 12 hónapos előírt jótálláson felüli többletjótállás mértéke (min. 0 hónap, legfeljebb 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2015 Szigetmonostor, Szabadság tér, Termelői piac területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS (A közbeszerzési eljárás 2. része) - feltételes
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása – 205 m3;
- Aszfalt útburkolatok táblás bontása, bontott anyag lerakóhelyre szállítása, lerakóhelyi díjjal együtt – 410
m2;
- Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása géppel, kiegészítő kézi erővel – 216 m3;
- Kiegészítő munkák, törmelékmozgatás helyszínen gépi erővel – 216 m3;
- Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával – 380
m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (talajosztály I-IV.) – 672
m2;
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok 90% - 256 m3;
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig – 672 m2;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók betontérkő 8 cm vastagságban – 98 m2;
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ? falazó és térburkoló elemből, homokos kavics
alapréteggel, homokágyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×6 cm-es méretben – 617 m2;
- Gyalogjárda és térburkolat fagyvédő alapréteg 20 cm vastagságban – 123 m3;
- Gyalogjárda és térburkolat mechanikus alapréteg 15 cm vastagságban – 93 m3;
- Süllyesztett szegély – 120 m;
- Védőcső elhelyezése burkolat alá öntözőrendszerhez – 115 m;
- Cserjék telepítése -153 db;
- Díszfüvek telepítése – 122 db;
- Évelők telepítése – 488 db;

- Automata öntözőrendszer kiépítése kompletten, teljes zöldfelület beöntözésével, szükséges vízbekötéssel,
gyepbe süllyedő rotoros, MP rotátor és spray szórófejekkel, cserjefelületeken csepegtető csőhálózattal,
vezérlés kültéri dobozban – 135 m2;
A tér fejlesztéshez kapcsolódóan a téren lévő 0,4kV-os szabadvezeték hálózat bontásra kerül és új
földkábeles közvilágítás létesül a közbeszerzési eljárás 2. részeként.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére, mely szerint jelen
közbeszerzési eljárás 2. részét megindítja (feltételes közbeszerzés)!
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás
2. része tekintetében a Vállalkozási szerződés hatályba lépését az alábbi feltételekhez köti:
- A közbeszerzési eljárás 2. részére benyújtandó pályázati forrásra vonatkozó Támogatói Döntés
Önkormányzat általi kézhez vétele.
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az
ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének
vállalt határideje a munkaterült átadás-átvételtől számítva (naptári napban) 20
2 12 hónapos előírt jótálláson felüli többletjótállás mértéke (min. 0 hónap, legfeljebb 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ÚTÉPÍTÉS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56189885
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2529
Ország: Magyarország
E-mail: kiszikoplusz@gmail.com
Telefon: +36 306500020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23468939211
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: 75423072
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: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56189885
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2529
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23468939211
Hivatalos név: RIVUSZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48233455
Postai cím: Kadarka Utca 61.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13793821213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (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: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56189885
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2529
Ország: Magyarország
E-mail: kiszikoplusz@gmail.com
Telefon: +36 306500020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23468939211
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: 55100510
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: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56189885
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2529
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23468939211
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:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (10579/2019)
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: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Frigy Tamás
Telefon: +36 92510175
E-mail: info@zvf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zalaegerszeg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.zalaegerszeg.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem
Hivatkozási szám: EKR000129152019
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 Zalaegerszeg, 0792/15. hrsz.-ú ingatlanon meglévő Inkubátorház bővítés III. ütemeként épülő, funkció
nélküli, önálló rendeltetési egységként funkcionáló, új „F” jelű csarnoképület építése
A tervezett bővítés összes nettó alapterülete 1620,00 m2, bruttó alapterülete 1773,55 m2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 298466933 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Fészek u. 4. hrsz: 0792/15
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés az Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem című, TOP-6.1.2-16ZL1-2017-00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira
A Zalaegerszeg, 0792/15 hrsz.-ú ingatlanon meglévő Inkubátorház bővítés III. ütemeként épülő, funkció
nélküli, önálló rendeltetési egységként funkcionáló, új „F” jelű csarnoképület építése, a DOMOPLAN
Építész Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 14. tel. +36 92 707-565, elektronikus postacím:
domoplan@zegdomoplan.hu) által készített DP-4551-17. munkaszámú, építési engedéllyel rendelkező,
Inkubátorház bővítés III. ütem komplex kiviteli terve alapján.
A tervezett bővítés összes nettó alapterülete 1620,00 m2, bruttó alapterülete 1773,55 m2.
Elvégzendő feladatok:
• komplett építészeti és tartószerkezeti munkák
• épületgépészeti munkák

• erősáramú villamos munkák
• gyengeáramú villamos munkák
• út- és közműépítési munkák ingatlanon belül (belső út és parkoló, zöldfelület,
• vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, gázellátás
Mennyiségi adatok:
Acél váz keretszerkezetű, hőszigetelt szendvicspanel térelhatárolással készülő, ipari jellegű csarnok,
gipszkarton belső lehatároló falakkal, műanyag ablakokkal, tűzgátló belső ajtókkal, szekcionált kapukkal.
1. Gyártócsarnok nettó I.: 732,85 m2
2. Gyártócsarnok nettó II.: 872,09 m2
3. Gépész helyiség: 7,50 m2
4. Elektromos kapcsoló helyiség: 6,94 m2
5. Fedett előtetők (átjáró): 2 x 69,60 m2
Tűzjelző rendszerrel, központi fűtés, tűzivíz és csapadékcsatorna szereléssel,
Elektromos energia ellátással, belső villanyszereléssel, a belső utak melletti villanyoszlop áthelyezéssel
Ereszvonal: +4,88 m
Gerincmagasság: +6,47 m
Belmagasság (csarnok): 4,42-5,96 m
Belső út hossza: 254,45 m, belső Parkolók száma 20 db, csapadékvíz elvezetéssel
Részletes műszaki tartalmat a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala által, 2017.09.13án kelt, ZA-05D/EU/1050-18/2017. ügyiratszámú, 201700047377 ÉTDR üa. számú építési engedély
határozata és a DOMOPLAN Építész Kft (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 14. tel. +36 92 707-565,
elektronikus postacím: domoplan@zegdomoplan.hu) által készített szakági kiviteli tervek részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3 M/2 alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember
III.1.3 M/2 alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap,
min.0, max. 36 hónap) 20
2 3. Jótállás időtartama (hónap, min 36, max 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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-6.1.2-16-ZL1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-10 pont. Módszer: 1. szempont: fordított
arányosítás, 2. és 3. szempont: egyenes arányosítás. Részletes módszer a közbeszerzési dokumentációban
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: Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LoGing Hungary Csarnoképítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99348542
Postai cím: ZRÍNYI MIKLÓS UT 22
Város: ZALAEGERSZEG
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: logingzeg@loging.hu
Telefon: +36 303110988
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92350948
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13415686220
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: 298466933
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:
FMV,szakember szakmai tapasztalat,építészet,épület építése,épületgépész,építőmesteri
munkák,épületvillamosság,tűzjelző,külső
villamos energia ellátás,közmű és útépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: LoGing Hungary Csarnoképítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99348542
Postai cím: ZRÍNYI MIKLÓS UT 22
Város: ZALAEGERSZEG
NUTS-kód: HU223

Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13415686220
Hivatalos név: Scheiber Béla László Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42234090
Postai cím: Dózsa György Utca 13
Város: Nagylengyel
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8983
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 54455988240
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:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Balassagyarmati Tankerületi Központ (10572/2019)
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: Balassagyarmati Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18821307
Postai cím: Rákóczi fejedelem Útja 17
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Varsányi Hunyadi Mátyás Ált. Iskola fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000394462019
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:
ÉPÜLETRÉSZEK BONTÁSA: A jelenlegi tornaszoba elavult, ezért bontása indokolt. A kazánház
elavult, a bővítés többlet igényét nem tudja kiszolgálni, kedvezőtlen elhelyezkedése, új kazánház
építése miatt lebontása indokolt. Az iskola tornaszertára kicsi, a tetőterében lévő iroda szűkös, a
lépcső nem tehető akadálymentessé, elhelyezkedése az új funkciókra is alkalmatlan ezért ezen
épületrész bontása is indokolt. A telek legfeljebb 30 %-os beépítettségét csak az iskola emelet
ráépítésével lehet biztosítani, emelet fölötti részleges tetőtérbeépítéssel, ezért a jelenlegi tetőtér
beépítést és a teljes épületen a tetőszerkezetet el kell bontani.
MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ KORSZERŰSÍTÉSE: Az általános iskola meglévő épületrészének
korszerűsítése (aljzatbeton, vízszigetelés, padló és fal hőszigetelés, nyílászárók beépítése, padló
és fal burkolatok, válaszfalak, teherhordó fal befalazások, vakolatjavítások, festés-mázolás,
épületgépészeti vezetékek és berendezések, épületvillamossági vezetékek és berendezések)
miatt szükséges munkálatok: Pinceszint: Az épület pince szintjén lévő informatika terem helyén
a fizikai dolgozók nemenként elkülönített szociális helyiségei, karbantartó helyiség, általános
raktár és takarítószer tároló alakítandó ki. Szükséges munkák: szakipari munkák (válaszfalak,
vakolatok, burkolatok, nyílászárók, felületképzések, utólagos hőszigetelések), épületgépészet
(fűtés, víz-csatorna, szellőzés), rész épületvillamosság. Rákóczi úti épületrész földszintje: Az épület
földszintjén, a Rákóczi úti épületrészen meglévő helyiségek (001-012 számú, kivéve 006, 007)
korszerűsítése, felújítása, vizesblokkok szellőzése. Szükséges munkák: szerkezeti és szakipari
munkák (aljzatbeton, vízszigetelés, hőszigetelés, áthidalók építése, teherhordó fal építés, acél födém
építés, nyílászárók, padló és falburkolatok, felületképzések), épületgépészet (fűtés, víz-csatorna
és vizesblokk szellőztetés), rész épületvillamosság és tűzjelző építés. Szécsényi úti épületrész
földszintje: Az épület földszintjén, a Szécsényi úti épületrészen meglévő helyiségek (013-025,
048, 041-045) korszerűsítése, felújítása, vasbeton födém lemez építés, lépcsőszerkezet építése,

teherhordó fal befalazások, felvonó építés, vizesblokk szellőztetés. Szükséges munkák: szerkezeti
és szakipari munkák (aljzatbeton, vízszigetelés, hőszigetelés, áthidalók építése, teherhordó fal és
válaszfal építés, vasbeton lépcső, zsaluzás, alapozás, vasbeton födém építés, nyílászárók, padló és
falburkolatok, felületképzések), épületgépészet (fűtés, víz-csatorna, és vizesblokk szellőztetés), rész
épületvillamosság és tűzjelző, illetve felvonó.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZEK ÉPÍTÉSE AZ ÉPÜLET FÖLDSZINTI BŐVÍTÉSÉVEL: Kiszolgáló helyiségek
építése a tornateremhez: Az épület földszinti bővítésével kialakítandó, tornatermet kiszolgáló és
egyéb új helyiségek építése. Szükséges munkák: teljes szerkezetépítés és szakipar,épületgépészeti
munkák, épületvillamosság és tűzjelző rendszer. Tornaterem építés: Új tornaterem építése a
hőszigetelt, téglaszerkezetű raktárcsarnok fajlagos költségével számolva. Szükséges munkák:
szerkezetépítés, szakipar, épületgépészet.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ KIALAKÍTÁSA AZ ÉPÜLET EMELET RÁÉPÍTÉSÉVEL: Új emeleti tantermek
és szaktantermek, illetve kiszolgáló helyiségek és vizesblokk építése. Szükséges munkák:
szerkezetépítés és szakipar, épületgépészet, épületvillamosság, tűzjelző, felvonó építés.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ KIALAKÍTÁSA AZ ÉPÜLET TETŐTÉR RÉSZ BEÉPÍTÉSÉVEL: Új tetőtéri
helyiségek építése tanári helyiséggel, irodákkal, vizesblokkal, gépészeti helyiséggel.
Szükséges munkák: szerkezetépítés és szakipar, épületgépészet, épületvillamosság, tűzjelző,
felvonó építés.
TORNÁCOK, RÁMPÁK ÉPÍTÉSE.
KÜLSŐ MUNKÁK: 16x30 m méretű öntött gumi gyakorlópálya kialakítás. Iskolaudvar felújítása
(térkő bontás-építés, salakpálya betonszegély-acéloszlop-fémháló bontás, csapadékvízelvezetés,
tereprendezés). Zöldfelület fejlesztés, növénytelepítés. Szórt burkolatú út, parkoló kialakítása,
gyalogos út építése. 2 db tűzcsap kiépítése.
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:
08965 / 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: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján meghosszabbítja az eredeti ajánlattételi
határidőt, mert a kiegészítő tájékoztatás megadása, mely során a közbeszerzési dokumentumok is
módosításra kerülnek - nem volt lehetséges az ajánlattételi határidő lejártáig.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (10566/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: 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) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen,Jámbor L.u.út,csapadékvízelvezetés építés
Hivatkozási szám: EKR000639592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Debrecen, Jámbor Lajos u. út -és csapadékvízelvezetés építése”
Vállalkozási szerződés.
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:
10566 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:

2019/06/12
Helyesen:
2019/06/21
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: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/21 (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: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/21 (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:
2019/06/11 (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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (10693/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511556
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kistelek utca útépítése
Hivatkozási szám: EKR000639282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kistelek utca útépítése és csapadékvíz-elvezetésének építése
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09656 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/06/13

Helyesen:
2019/06/20
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: 2019/06/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő 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: 2019/06/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a fentieken túl módosítja a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezetet. A módosított közbeszerzési dokumentumok a módosító hirdetmény
közzétételétől elérhetők az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (10737/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dózsa György Ált. Isk. energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000422592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében „A Debreceni Dózsa György
Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése”
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07074 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:

2019/06/14
Helyesen:
2019/06/28
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: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja a Közbeszerzési dokumentumok részét képező következő dokumentumokat:
- Árazatlan költségvetés (A módosított tételeket sárga háttérszínnel jelölte Ajánlatkérő)

- Tervdokumentációk
- Közbeszerzési dokumentumok (A módosított tételeket sárga háttérszínnel jelölte Ajánlatkérő)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (10627/2019)
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: FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39044073
Postai cím: Rákóczi Út 48
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné Dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 36341013
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Füzesabony - Zöld város kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000620992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45211360-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 "Zöld város kialakítása, Füzesabony, a zöld
város - belvárosi területek rehabilitációja " című projekt kivitelezési munkáinak ellátására
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:
09739 / 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: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyre a válaszokat határidőben nem tudja
megadni, ezért meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (10648/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szijártó Boglárka
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eurovelo 6 Győr, Mártírok úti szakasz megvalósítás
Hivatkozási szám: EKR000354042019
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:
Vállalkozási szerződés: „EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Győr, Mártírok úti szakaszának
(0+000-1+025 km sz.) megvalósítása B001.18.73”
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
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:
A finanszírozás forrása: hazai forrás
Max 20 % azzal, hogy az előleg mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az
irányadó.
előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:
- a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előleg 5%-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy
- biztosíték nyújtása nélkül.
Bizt.mentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg
teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil, valamint a
bizt mentességi nyil csatolása.
Részszámlázási lehetőség a szerződés szerint biztosított.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.
A Tartalékkeret:2%
Irányadó: Kbt. 134;-135. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.,
AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg.
Helyesen:
A finanszírozás forrása: hazai forrás
Max 20 % azzal, hogy az előleg mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az
irányadó.
előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:
- a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előleg 5%-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy
- biztosíték nyújtása nélkül.
Bizt.mentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg
teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil, valamint a
bizt mentességi nyil csatolása.
Részszámlázási lehetőség a szerződés szerint biztosított.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.
A Tartalékkeret:2%
Irányadó: Kbt. 134;-135. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.,
AK az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen indította meg (közművek
közműszolgáltató általi kiváltása).
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: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:

IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/06/14
Helyesen:
2019/06/28
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: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Hp.,felvi a Kbt.71.§szerint,azzal,h.ha a hp-val az ajánlattevő (AT) az ajánlatban korábban nem
szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szüks az
újabb hp, akkor az ajánlatkérő (AK) egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni (Kbt.71.§(6)bek.).
Utóbbi hp. során újabb gazd.szereplő bevonása nem lehet. Ajánlatot elektronikusan kell
benyújtani(.tif,/.jpeg/.pdf),424/2017.(XII.19.)Kr.5.§(2)bek. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,
az EKR elektronikus űrlapján (424/2017. Kr.11.§(1)bek.). AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek. szerinti
információk feltüntetését. Nyil. kell a Kbt.66.§(2)bek.,ill. a 134.§(5)bek. ben foglaltak szerint. Nyertes
köteles a szerz.kötésre az SZF 20.2.1 szerint ép-szerelési biztosítást - vagyon- és felelősségbizt
- kötni/meglévő ép.-szerelési biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: 20 millió Ft/káresemény és 50
millió Ft/év. Dok benyújtása a Kbt.47.§(2)bek.,ill.a 424/2017.Korm.r.10.§szerint. AK az eljárást
a Kbt.117.§alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le. AK a Kbt. II. részében
meghat. szab szerint jár el a Kbt.113.(6),114.§(1)-(3)és(6)bek-ben foglalt eltérésekkel:
- értékelés egy lépcsőben történik, a Kbt.114.§(2)bek-től eltérően valamennyi csatolandó dok-t az
ajánlat benyújtásával kell rendelkezésre bocsátani.
- HP a VI.3.4) 1.pontja,ill. a következők szerint: Kbt.71.§(4) bek az alábbi eltéréssel alkalmazandó:
„Ha AK megállapítja,h.az AT az alkalm igazolásához olyan gazd.szereplő kapacitásaira támaszkodik,
vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely az előírt kizáró okok hatálya alatt áll,a kizáró okkal
érintett gazd.szereplő kizárása mellett HP keretében felhívja az AT-t a kizárt helyett szükség
esetén más gazd.szereplő megnevezésére.” Kieg.tájékoztatásra a114.§(6) bek. irányadó. Ajánlat
érvénytelen a Kbt.73.§(1)-(2),(4),(6)bek.,ill.a424/2017.(XII.19.)Kr.20.§(5)bek. szerinti esetben.
AK jelen elj-t a Kbt.41.§(3)bek.,ill.a424/2017.(XII.19.)Kr.szerint az EKR-en keresztül bonyolítja,
ezért a nyilatkozatétel az EKR-ben lehetséges EKRhez regisztráció szükséges, melynek során a
gazd.szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(7)-(8)bek.szerinti adatokat.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazd.szereplők tájékoztatását/felhívását írja elő, érdeklődését
jelző gazd.szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az elj-ra
vonatkozóan jelezte. A teljes nyomvonalon a közművek nem kerültek kiváltásra, munkaterületet

AK csak a közművek közműszolgáltató általi kiváltását követően ad át, így a szerz a közművek
közműszolgáltató általi kiváltását követően lép hatályba. Ha a Szerz a megköt számított 6
hónapon belül nem lép hatályba, az olyan bontó feltétel, mely a Szerz-t a létrejöttének napjára
visszamenőleges hatállyal felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bek]. A II.2.7 pontban a szerz időtartamaként
megjelölt 6 hónap a következő szerint értendő: Vállalk a kivitelezést a szerz hatályba lépésétől
számított 6 hónap alatt köteles elvégezni, de a telj időtartamába nem számít bele az adott év
december 10. és a következő év február 28. közötti időtartam. Szerz.köt feltétel, hogy az M/2.
szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a 266/2013. Kr szerinti MVKÉ vagy MV-KÉ-R érvényes jogosultsággal.
Részekre történő ajánlattétel kiz indoka: A Kerékpárút közlbizt szempontból oszthatatlan. A telj
szakasz bármely részének leválasztása növeli a kerékp balesetek kialakulását, a szakaszonkénti
ép esetén - a még meg nem épült elemek helyett - a szűk keresztmetszetű úton kénytelenek a
kerékpárosok közlekedni. A gépjárműforg a véletlenszerűen, csoportban megjelenő kerékpárosokra
nem számít, a vétlen jvezető súlyos/ halálos balesetet szenvedhet. Az 1 km-es szakasz
funkcionálisan egységként kezelhető, a telj szakasz megépítésével bizt az Ipar utca és Reptéri út
közötti, a likócsi körforgalomig vezető kerékpárút biztonságos összeköttetése. A telj szakasz egy
építési engedéllyel rendelkezik megosztása nem lehetséges.
Helyesen:
Hp.,felvi a Kbt.71.§szerint,azzal,h.ha a hp-val az ajánlattevő (AT) az ajánlatban korábban
nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel szüks az
újabb hp, akkor az ajánlatkérő (AK) egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni (Kbt.71.§(6)bek.).
Utóbbi hp. során újabb gazd.szereplő bevonása nem lehet. Ajánlatot elektronikusan kell
benyújtani(.tif,/.jpeg/.pdf),424/2017.(XII.19.)Kr.5.§(2)bek. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,
az EKR elektronikus űrlapján (424/2017. Kr.11.§(1)bek.). AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek. szerinti
információk feltüntetését. Nyil. kell a Kbt.66.§(2)bek.,ill. a 134.§(5)bek. ben foglaltak szerint. Nyertes
köteles a szerz.kötésre az SZF 20.2.1 szerint ép-szerelési biztosítást - vagyon- és felelősségbizt
- kötni/meglévő ép.-szerelési biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: 20 millió Ft/káresemény és 50
millió Ft/év. Dok benyújtása a Kbt.47.§(2)bek.,ill.a 424/2017.Korm.r.10.§szerint. AK az eljárást
a Kbt.117.§alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le. AK a Kbt. II. részében
meghat. szab szerint jár el a Kbt.113.(6),114.§(1)-(3)és(6)bek-ben foglalt eltérésekkel:
- értékelés egy lépcsőben történik, a Kbt.114.§(2)bek-től eltérően valamennyi csatolandó dok-t az
ajánlat benyújtásával kell rendelkezésre bocsátani.
- HP a VI.3.4) 1.pontja,ill. a következők szerint: Kbt.71.§(4) bek az alábbi eltéréssel alkalmazandó:
„Ha AK megállapítja,h.az AT az alkalm igazolásához olyan gazd.szereplő kapacitásaira támaszkodik,
vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely az előírt kizáró okok hatálya alatt áll,a kizáró okkal
érintett gazd.szereplő kizárása mellett HP keretében felhívja az AT-t a kizárt helyett szükség
esetén más gazd.szereplő megnevezésére.” Kieg.tájékoztatásra a114.§(6) bek. irányadó.
Ajánlat érvénytelen a Kbt.73.§(1)-(2),(4),(6)bek.,ill.a424/2017.(XII.19.)Kr.20.§(5)bek. szerinti
esetben. AK elj-t a Kbt.41.§(3)bek.,ill.a424/2017.(XII.19.)Kr.szerint az EKR-en keresztül bonyolítja,
ezért nyilatkozattétel az EKR-ben lehet, EKRhez regisztráció szükséges, melynek során a
gazd.szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(7)-(8)bek.szerinti adatokat.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazd.szereplők tájékoztatását/felhívását írja elő, érdeklődését
jelző gazd.szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az elj-ra
vonatkozóan jelezte. Teljes nyomvonalon a közművek nem kerültek kiváltásra, munkaterületet
átadás a közművek közműszolgáltató kiváltását követően SZF 5.4.1 pont szerint, a szerz a
közművek közműszolgáltató kiváltását követő 10. napon lép hatályba (Kbt.53.§(5).) Ha a Szerz
a megköt számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, az olyan bontó feltétel, mely a Szerz-t a
létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bek]. A II.2.7 pontban a
szerz időtartamaként megjelölt 6 hónap a következő szerint értendő: Vállalk a kivitelezést a szerz
hatályba lépésétől számított 6 hónap alatt köteles elvégezni, de a telj időtartamába nem számít bele
az adott év december 10. és a következő év február 28. közötti időtartam. Szerz.köt feltétel, hogy az
M/2. szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a 266/2013. Kr szerinti
MV-KÉ vagy MV-KÉ-R érvényes jogosultsággal.
Részekre történő ajánlattétel kiz indoka: A Kerékpárút közlbizt szempontból oszthatatlan. A telj
szakasz bármely részének leválasztása növeli a kerékp balesetek kialakulását, a szakaszonkénti
ép esetén - a még meg nem épült elemek helyett - a szűk keresztmetszetű úton kénytelenek a
kerékpárosok közlekedni. A gépjárműforg a véletlenszerűen, csoportban megjelenő kerékpárosokra
nem számít, a vétlen jvezető súlyos/ halálos balesetet szenvedhet. Az 1 km-es szakasz
funkcionálisan egységként kezelhető, a telj szakasz megépítésével bizt az Ipar utca és Reptéri út

közötti, a likócsi körforgalomig vezető kerékpárút biztonságos összeköttetése. A telj szakasz egy
építési engedéllyel rendelkezik megosztás nem lehetséges
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő jelen korrigendummal egyidejűleg a vállalkozási szerződéses megállapodást, a tétetelek
tartalmát és a beárazandó költségvetést, valamint a jelen korrigendum szerint a 2019.05.07.én a
Közbeszerzési Értesítő 86. számában 7488/2019 iktatószámon megjelent hirdetményt is módosítani
kívánja.
Ajánlatkérő a 2019.05.29.én a Közbeszerzési Értesítő 102. számában 9638/2019 iktatószámon
megjelent hirdetményben előírt 2019.06.14. napjában meghatározott ajánlattételi határidőt
2019.06.28.10:00 órára módosítja jelen korrigendum útján.
Ajánlatkérő jelen korrigendum útján az eredeti hirdetmény IV.2.5 pontját is módosítani kívánja az
alábbiak szerint:
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019.06.28
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség végső dátumát nem kíván megadni, erre tekintettel, ha a
korrigendumban tévesen az ajánlati kötöttség végső dátuma jelenne meg a jelen pontban foglaltak
az irányadók.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (10782/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
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
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvízelvezetés kivitelezési munkák 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000146182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001” azonosítószámú, „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Nyíregyházán c. projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák
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:
06525 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:

2019/06/11
Helyesen:
2019/06/18
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: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket arról, hogy az ajánlattételi határidő a
Kbt. 52.§ (4) bekezdése alapján meghosszabbításra kerül, tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési

eljárással kapcsolatosan kérdések érkeztek, amelyekre ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem
tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta
előtti ésszerű időben megadni.
Eredeti hirdetmény adatai: A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben (helyesen):6525/2019.
Az EKR felület formátumkövetelménye miatt került sor plusz egy karakter (0) felvitelére a hirdetmény
száma a Közbeszerzési Értesítőben megnevezésű rovatba.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Pápa Város Önkormányzata (10681/2019)
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: Pápa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13782986
Postai cím: Fő Utca 5.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth András
Telefon: +36 89515091
E-mail: h.andris@papa.hu
Fax: +36 89515036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://papa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000621852019
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:
A TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 – „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pápa
Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság Jegyében" azonosító kódú
pályázat keretén belül épületek felújítására vonatkozó kivitelezési munkák elvégzése öt önállóan
megajánlható részben.
1. számú rész: A Jókai Mór Városi Könyvtár épületének felújítására vonatkozó kivitelezési munkák
elvégzése.
2. számú rész: Városi Sportcsarnok épületének felújítására vonatkozó kivitelezési munkák
elvégzése.
3. számú rész: Nátus konyha épületének felújítására vonatkozó kivitelezési munkák elvégzése
4. számú rész: Idősek Otthona 8500 Pápa, Vörösmarty utca 12. A. szám alatti épületének
felújítására vonatkozó kivitelezési munkák elvégzése.
5. számú rész: Idősek Otthona; 8500 Pápa, Teveli utca 3. szám alatti épületének felújítására
vonatkozó kivitelezési munkák elvégzése.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/07/15
Helyesen:
2019/07/31
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 . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/07/15
Helyesen:
2019/07/31
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/06/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/07/15
Helyesen:
2019/07/31
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: 2019/06/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/07/15
Helyesen:
2019/07/31
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/07/15
Helyesen:
2019/07/31
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/06/21
Helyesen:
2019/07/04
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az előzményi hirdetmény azonosítószáma: 9455/2019
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (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

Salgótarjáni Tankerületi Központ (10786/2019)
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: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28056672
Postai cím: Rákóczi Út 36
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/salgotarjan
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pásztói Zsigmond Király Általános Isk. felújítása
Hivatkozási szám: EKR000125132019
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:
A Pásztói Zsigmond Király Általános Iskola két épületében összesen 5546 m2-en megvalósuló
építési beruházás főbb munkanemei a következőek:
Az épületek korára való tekintettel a tantermek, kiszolgáló helységek:
- erőátviteli villamos hálózata
- informatikai, gyengeáramú hálózata
- hideg-melegvíz hálózata
- szennyvízhálózata
- fűtési rendszere
- csapadékvíz hálózata
- belső nyílászáróinak
- padlóburkolatainak teljes körű cseréje és felújítás szükséges
Energiahatékonysági követelmények való megfelelés miatt elengedhetetlen az épületek energetikai
korszerűsítése energetikai felújítása:
- Külső homlokzati szigetelés mellett - hőtechnikai előírásoknak megfelelő
- Külső nyílászárók cseréje
- A lapostető új víz- és hőszigetelésének teljes körű cseréje és felújítása
- Megújuló energiaforrás igénybevétele, üzemeltetési költségek csökkentésének érdekében.
- Mindkét épület esetében új kondenzációs hőtermelő egységeket kell beépíteni.
A korszerűsítés során az épületek akadálymentesítését meg kell oldani:
- akadálymentesített vizesblokkok kialakítása,
- épületen kívüli és épületen belüli akadálymentesítés kiépítése (-utcáról udvarra, - udvarról
épületbe, - épületen belül szintek között, - két épület között-)
- akadálymentes felvonók létesítése, valamint akadálymentes korlátlift létesítése.

A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a
minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési
kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan
költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
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:
06083 / 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: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/01 (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 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: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján meghosszabbítja az eredeti ajánlattételi
határidőt, mert a közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

Nagyrada Község Önkormányzata (0307/2019)
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: Nagyrada Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39805225
Postai cím: Kossuth Út 51
Város: Nagyrada
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8746
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsiga Zsolt
Telefon: +36 304748580
E-mail: garaboncpmh@t-online.hu
Fax: +36 309501098
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyrada.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagyrada község belterületi vízrendezése
Hivatkozási szám: EKR000417602018
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:
Nagyrada község belterületi vízrendezése
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: HU223 A teljesítés helye: Nagyrada helység:
Helyrajzi számok: 26,47/7, 70, 71 78, 83,84, 85, 86, 121, 140, 141, 150, 151, 167, 173, 174, 175/1,
238, 244, 251.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VOR: AGL654
Objektum név: Nagyrada, belterületi vízrendezés (Radai patak 1+591-3+412 km. sz. között)
Objektum típus: Csapadékvízelvezető rendszer (kül- és belterület)
A vízilétesítmény rendeltetése
Az építés célja a Nagyrada település észak-nyugati külterületeire lehulló csapadékvíz károkozás nélküli
átvezetése a településen a befogadóig. Befogadó a Radai patak (Radai malomárok) alsó szakasza, majd a
Kis-Balaton. A mértékadó vízhozam Q3% = 3,97 m3/s. A kialakítandó meder legkisebb vízszállító képessége
5,2 m3/s.
A vízilétesítmény főbb műszaki jellemzői

Radai patak mederrendezése az 1+591 – 3+412 km szelvények között
Helye: Nagyrada belterülete
Hossza: 1.821 m
Fenékszélesség: 0,80 m 1+591 – 2+401 km szelvények között
0,60 m 2+401 – 3+412 km szelvények között
Rézsűhajlás: 1:1,5
Esés: 0,23 – 2,02 %
Burkolat: betonba rakott terméskő 1+692 – 1+913 km szelvények között
2+940 – 3+412 km szelvények között + a hidak környezetében gyepesített földmeder a többi szakaszon
Befogadó: Radai malomárok 1+591 km szelvénye
A megvalósuló részek, projektelemek műszaki paramétereit, mennyiségeit, anyagait és szerkezeteit
részletesen és tételesen a műszaki dokumentáció műleírásai, tervlapjai, tételes, árazatlan költségvetési
kiírásai és egyéb szakmai utasítások 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:
vagy Kezdés: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00004
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15690 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagyrada község belterületi vízrendezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: bautercprizmakft@gmail.com
Telefon: +36303399478
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3693310281
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47613950
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

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

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Nagyrada helység:
Helyrajzi számok: 26,47/7, 70, 71 78, 83,84, 85, 86, 121, 140, 141, 150, 151, 167, 173, 174, 175/1,
238, 244, 251.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
VOR: AGL654
Objektum név: Nagyrada, belterületi vízrendezés (Radai patak 1+591-3+412 km. sz. között)
Objektum típus: Csapadékvízelvezető rendszer (kül- és belterület)
A vízilétesítmény rendeltetése
Az építés célja a Nagyrada település észak-nyugati külterületeire lehulló csapadékvíz károkozás nélküli
átvezetése a településen a befogadóig. Befogadó a Radai patak (Radai malomárok) alsó szakasza, majd a
Kis-Balaton. A mértékadó vízhozam Q3% = 3,97 m3/s. A kialakítandó meder legkisebb vízszállító képessége
5,2 m3/s.
A vízilétesítmény főbb műszaki jellemzői
Radai patak mederrendezése az 1+591 – 3+412 km szelvények között
Helye: Nagyrada belterülete
Hossza: 1.821 m
Fenékszélesség: 0,80 m 1+591 – 2+401 km szelvények között
0,60 m 2+401 – 3+412 km szelvények között
Rézsűhajlás: 1:1,5
Esés: 0,23 – 2,02 %
Burkolat: betonba rakott terméskő 1+692 – 1+913 km szelvények között
2+940 – 3+412 km szelvények között + a hidak környezetében gyepesített földmeder a többi szakaszon
Befogadó: Radai malomárok 1+591 km szelvénye
A megvalósuló részek, projektelemek műszaki paramétereit, mennyiségeit, anyagait és szerkezeteit
részletesen és tételesen a műszaki dokumentáció műleírásai, tervlapjai, tételes, árazatlan költségvetési
kiírásai és egyéb szakmai utasítások 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:
vagy Kezdés: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47613950
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: bautercprizmakft@gmail.com
Telefon: +36 303399478
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93310281
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződésmódosítás csak az 1. résszámlában foglalt tejesítés (50%) reális határidejét jelöli ki.
A munkaterület átadását követően a munkagépek részére szükséges ideiglenes területigénybevétel
egyeztetése a tulajdonosokkal elhúzódott - amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre -. így a 3. mérföldkő és a további mérföldkövek módosítása vált szükségessé a
Támogatóval. mely módosítások átvezetése a felek egyetértésével a Vállalkozási szerződésben az
1. számú szerződésmódosítás keretében történt.
Az 1. számú szerződésmódosítás új határidejéhez szükségessé vált a szakaszolás aktualizálása.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Az 1. számú szerződésmódosítás új határidejéhez szükségessé vált
a szakaszolás aktualizálása - amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre -,
erre az 1. számú szerződésmódosítását követően egy hónap belátási időre volt szükség.
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: 47613950 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 47613950 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nyíradony Város Önkormányzata (10698/2019)
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: Nyíradony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84928360
Postai cím: Árpád Tér 1
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kondásné Erdei Mária
Telefon: +36 52203692
E-mail: onkormanyzat@nyiradony.hu
Fax: +36 52203870
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiradony.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiradony.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyíradonyban
Hivatkozási szám: EKR000637222018
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyíradonyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34922100-7

További tárgyak:

34992200-9

Kiegészítő szójegyzék

45100000-8
45111100-9
45112700-2
45232450-1
45233228-3
45233251-3
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, 4254 Nyíradony, Kossuth utca

érintett helyrajzi számok: 471/3; 471/2; 1288/13; 1289/2; 2170/1; 2170/2; 2228/4; 2228/5; 2228/7;
2228/9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Nyíradonyban kerékpárút-hálózat fejlesztésére
A tervezett kerékpárút Nyíradony belterületén a Kossuth, a Jókai és Acsádi utca között épül, összesen
702,53 m hosszban.
A 0+007,16 – 0+053,25 km szelvények között a tervezett egyesített gyalog- és kerékpárút 2,75 m
szélességű, két oldalán kerti szegéllyel lezárva. A burkolat mellett két oldalt 0,50 m széles stabilizált padka
készül.
A 0+053,25 – 0+104,30 km szelvények között baloldalon 0,25 m széles, a jobb oldalon az épületek és
kerítések mellett 0,35 m széles biztonsági sáv marad. Az épületek, kerítések mellett az ingatlanok határáig
teljes szerkezetű burkolat építése szükséges. A baloldalon kerti szegély épül 5,0 cm magas kiemeléssel
51,0 m hosszban a vízelvezetés biztosítása miatt. Ezen a szakaszon a meglévő parkolók megszüntetésére
kerülnek és új kiemelt szegély kerül beépítésre.
A 0+104,30 – 0+149,38 km szelvények között a meglévő parkolósáv kiemelt szegéllyel kerül lehatárolásra.
Az ingatlanok és a kiemelt szegély között teljes felületű burkolatépítés történik.
A 0+149,38 – 0+218,18 km szelvények között baloldalon kerti szegély épül, mellette 0,50 m padka. Az
egyesített gyalog- és kerékpárút szélét 12,0 cm széles sárgaszínű burkolati jel jelöli baloldalon, a kezdő
szelvény és a 0+218,18 km szelvények között.
A 0+218,18 – 0+615,61 km szelvények között az egyesített gyalog- és kerékpárút 2,75 m széles, mindkét
oldalán kerti szegéllyel és 0,50 m szélességű stabilizált padkával.
A 0+615,61 – 0+661,93 km szelvények között szűkített szakasz épül 2,55 m szélességben, jobb oldalon kerti
szegéllyel és 0,35 m széles padkával.
A 0+615,61 – 0+634,84 km szelvények között baloldalon is kerti szegély épül, 0,35 m széles padkával,
amelybe kerékpáros csőkorlát kerül beépítésre. A csőkorlátot a meglévő kapubejárókban meg kell szakítani.
A 0+634,84 – 0+684,68 km szelvények között a kerékpárút baloldalán padkafolyóka kerül beépítésre,
valamint 0,25 m széles burkolt biztonsági sáv, így a burkolat szélessége 2,80 m.
A 0+661,93 km szelvénytől az egyesített gyalog- és kerékpárút folytatásában külön-külön járda és
kerékpárút épül. A járda szélessége 1,50 m, amely meglévő járdahálózathoz kapcsolódik. A kerékpárút
szélessége 2,00 m széles, két oldalt 0,50 m széles padkával.
A 0+466,24 – 0+474,24 km szelvények között 2,0 m széles és 8,0 m hosszú kerékpártároló felület épül.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények
kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok
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: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00009
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
21025 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyíradonyban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Truck-Food Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74266517
Postai cím: Kishegyesi Út 154/C. tetőtér 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: truckfoodkft@gmail.com
Telefon: +36 205652102
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: 68930932
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):

45233162-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

34922100-7

További tárgyak:

34992200-9

Kiegészítő szójegyzék

45100000-8
45111100-9
45112700-2
45232450-1
45233228-3
45233251-3
45233290-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, 4254 Nyíradony, Kossuth utca
érintett helyrajzi számok: 471/3; 471/2; 1288/13; 1289/2; 2170/1; 2170/2; 2228/4; 2228/5; 2228/7;
2228/9.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Nyíradonyban kerékpárút-hálózat fejlesztésére
A tervezett kerékpárút Nyíradony belterületén a Kossuth, a Jókai és Acsádi utca között épül, összesen
702,53 m hosszban.
A 0+007,16 – 0+053,25 km szelvények között a tervezett egyesített gyalog- és kerékpárút 2,75 m
szélességű, két oldalán kerti szegéllyel lezárva. A burkolat mellett két oldalt 0,50 m széles stabilizált padka
készül.
A 0+053,25 – 0+104,30 km szelvények között baloldalon 0,25 m széles, a jobb oldalon az épületek és
kerítések mellett 0,35 m széles biztonsági sáv marad. Az épületek, kerítések mellett az ingatlanok határáig
teljes szerkezetű burkolat építése szükséges. A baloldalon kerti szegély épül 5,0 cm magas kiemeléssel
51,0 m hosszban a vízelvezetés biztosítása miatt. Ezen a szakaszon a meglévő parkolók megszüntetésére
kerülnek és új kiemelt szegély kerül beépítésre.
A 0+104,30 – 0+149,38 km szelvények között a meglévő parkolósáv kiemelt szegéllyel kerül lehatárolásra.
Az ingatlanok és a kiemelt szegély között teljes felületű burkolatépítés történik.
A 0+149,38 – 0+218,18 km szelvények között baloldalon kerti szegély épül, mellette 0,50 m padka. Az
egyesített gyalog- és kerékpárút szélét 12,0 cm széles sárgaszínű burkolati jel jelöli baloldalon, a kezdő
szelvény és a 0+218,18 km szelvények között.

A 0+218,18 – 0+615,61 km szelvények között az egyesített gyalog- és kerékpárút 2,75 m széles, mindkét
oldalán kerti szegéllyel és 0,50 m szélességű stabilizált padkával.
A 0+615,61 – 0+661,93 km szelvények között szűkített szakasz épül 2,55 m szélességben, jobb oldalon kerti
szegéllyel és 0,35 m széles padkával.
A 0+615,61 – 0+634,84 km szelvények között baloldalon is kerti szegély épül, 0,35 m széles padkával,
amelybe kerékpáros csőkorlát kerül beépítésre. A csőkorlátot a meglévő kapubejárókban meg kell szakítani.
A 0+634,84 – 0+684,68 km szelvények között a kerékpárút baloldalán padkafolyóka kerül beépítésre,
valamint 0,25 m széles burkolt biztonsági sáv, így a burkolat szélessége 2,80 m.
A 0+661,93 km szelvénytől az egyesített gyalog- és kerékpárút folytatásában külön-külön járda és
kerékpárút épül. A járda szélessége 1,50 m, amely meglévő járdahálózathoz kapcsolódik. A kerékpárút
szélessége 2,00 m széles, két oldalt 0,50 m széles padkával.
A 0+466,24 – 0+474,24 km szelvények között 2,0 m széles és 8,0 m hosszú kerékpártároló felület épül.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények
kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69880493
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Truck-Food Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74266517
Postai cím: Kishegyesi Út 154/C. tetőtér 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: truckfoodkft@gmail.com
Telefon: +36 205652102
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés eredeti szövege:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkálatok teljesítésének határideje: a szerződés hatályba
lépésétől számított 7 hónap. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.
A szerződés módosított szövege:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkálatok teljesítésének határideje: a szerződés hatályba
lépésétől számított 8 hónap. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.
A szerződés eredeti szövege:
3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 68.930.932,- Ft,
azaz Hatvannyolcmillió-kilencszázharmincezer-kilencszázharminckettő forint összegben állapítják
meg.
A szerződés módosított szövege:
3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 69.880.493,- Ft,
azaz Hatvankilencmillió-nyolcszáznyolcvanezer-négyszázkilencvenhárom forint összegben állapítják
meg.

A szerződés módosított szövege:
Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát a mellékelt "Pótmunkák-távközlési aknafedlapok
szintbeemelése" szerinti dokumentum tartalmával módosítják oly módon, hogy a pótmunkák
munkatételek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának részévé válnak (és így azokat a
Vállalkozónak el kell végeznie a jelen vállalkozási szerződés keretében).
Ennek megfelelően a Vállalkozónak el kell végeznie az alábbi munkarészeket a vállalkozási
szerződés keretei között:
Vállalkozónak az előre nem látható akadályok elhárítás ügyében tett intézkedései alapján
elvégzendő feladatai, melyek az eredeti költségvetésben nem szerepeltek:
- Szekrény / akna v. aljzat részleges javítása 10 m2
- Szekrény / akna födém részleges javítása 10 m2
- Szekrény / akna födém átépítse vasbeton födémre 10 m2
- Szekrény /akna belső felület simítása 10 m2
- Szekrény / akna fedlapcsere 10 db
- Fedlapkeret cseréje vagy szintbehelyezése 5 db
- Fedlapkeret emelés vagy süllyesztés 10 cm-ként járdában vagy úttestben 5 db
- Új fedlapok 10 db
A szerződés módosított szövege:
Felek a vállalkozási szerződés költségvetését a mellékelt "Pótmunkák-távközlési aknafedlapok
szintbeemelése" szerinti dokumentum tartalmával módosítják oly módon, hogy a pótmunkák
költségvetési tételei a vállalkozási szerződés költségvetésének részévé válnak.
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: I) Műszaki tartalmú indokolás
1) Az építés kapcsán a nyomvonalba esik 5 db távközlési akna. Az aknafedlapok nem esnek
egy magasságba a tervezett kerékpárút szintjével, ezért azokat szükséges szintbe emelni. Ezek
szintbehelyezését csak az üzemeltető Magyar Telekom végezheti el. A szintbe emelésre vonatkozó
munkák elvégzése a kivitelezésben egy hónap csúszást eredményeznek.
2) További probléma, hogy a lakossági csapadékvizek az építendő kerékpárúton folynak keresztül
sok ingatlan esetében. Ezeket a vizeket baleset megelőzési szempontból (téli eljegesedés) a
kerékpárút alatt szükséges elvezetni, mely szintén hátráltatja a kivitelezést.
II) Közbeszerzési-jogi indokolás
A Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a
vállalkozói díj változása tekintetében a vállalkozási szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a
Kbt. 141. § (2) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 68930932 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 69880493 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (10390/2019)
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: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: AK08937
Postai cím: Szent István utca 68.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszbmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mkkozpont.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítógépek beszerzése bérleti szerződés keretében
Hivatkozási szám: 4.16.01.01.06.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39713410-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Takarítógépek beszerzése bérleti szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39713410-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép:
4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62.
2 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca
68. (Ajánlatkérő székhelye)
3 db, 50-70 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca
68. (Ajánlatkérő székhelye)
Kopóanyagok tekintetében egységesen: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő
székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Tárgy: Takarítógépek beszerzése bérleti szerződés keretében, valamint Ajánlatkérő szakemberei
helyszíni betanítása a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás”
megnevezésű dokumentum szerint.
A közbeszerzés mennyisége:
5 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi a teljes bérleti időszakon keresztül az eszközökre vonatkozó
jótállási feltételek biztosítása és az eszközök 24 havi üzemeltetéséhez szükséges kopóanyagok (összesen
500 db barna színkódolású súroló korong, valamint 6 db súrolókefe) biztosítása.
A megajánlott 5 db. eszköznek egyformának (azonos modell) kell lennie.
3 db, 50-70 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi a teljes bérleti időszakon keresztül az eszközökre vonatkozó
jótállási feltételek biztosítása és az eszközök 24 havi üzemeltetéséhez szükséges kopóanyagok (összesen
380 db barna színkódolású súroló korong, valamint 6 db súrolókefe biztosítása).
A megajánlott 3 db. eszköznek egyformának (azonos modell) kell lennie.
Ajánlatkérő a fenti súrolókorong és súrolókefe (kopóanyag) mennyiségektől a szerződés teljesítése során
+30% mértékig eltérhet.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő kizárólag új, nem használt eszközt adhat bérbe Ajánlatkérő
részére.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az eszközök birtokba és használatba adását megelőzően az eszközök
használatára szükséges számú, de legfeljebb 15 fő felhasználót betanít, az oktatás költségeit a bérleti díj
magában foglalja, azért külön költséget nyertes ajánlattevő nem számíthat fel.
Továbbá a szerződés 24 hónapos (2 éves) időtartama alatt a nyertes ajánlattevőnek évi 2 alkalommal
(azaz összesen 4 alkalommal) biztosítania kell az eszközök használatához szükséges számú, de legfeljebb
10 fő felhasználó/alkalom, a gépek használatára vonatkozó oktatást az Ajánlatkérő által meghatározott
időpontban.
A részletes specifikációt a felhívást kiegészítő 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) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
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:
2993 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarítógépek beszerzése bérleti szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Greenway Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gát utca 21. fszt. 1.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: greenwaykft@gmail.com
Telefon: +36 703845566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13338890
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24561000
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):

39713410-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39713410-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép:
4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
1 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62.
2 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca
68. (Ajánlatkérő székhelye)
3 db, 50-70 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca
68. (Ajánlatkérő székhelye)
Kopóanyagok tekintetében egységesen: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. (Ajánlatkérő
székhelye)
1 db, 40-50cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép:4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.”
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Takarítógépek beszerzése bérleti szerződés keretében, valamint Ajánlatkérő szakemberei
helyszíni betanítása a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás”
megnevezésű dokumentum szerint.
A közbeszerzés mennyisége:
5 db, 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi a teljes bérleti időszakon keresztül az eszközökre vonatkozó
jótállási feltételek biztosítása és az eszközök 24 havi üzemeltetéséhez szükséges kopóanyagok (összesen
500 db barna színkódolású súroló korong, valamint 6 db súrolókefe) biztosítása.
A megajánlott 5 db. eszköznek egyformának (azonos modell) kell lennie.
3 db, 50-70 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógép.
Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi a teljes bérleti időszakon keresztül az eszközökre vonatkozó
jótállási feltételek biztosítása és az eszközök 24 havi üzemeltetéséhez szükséges kopóanyagok (összesen
380 db barna színkódolású súroló korong, valamint 6 db súrolókefe biztosítása).
A megajánlott 3 db. eszköznek egyformának (azonos modell) kell lennie.
Ajánlatkérő a fenti súrolókorong és súrolókefe (kopóanyag) mennyiségektől a szerződés teljesítése során
+30% mértékig eltérhet.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő kizárólag új, nem használt eszközt adhat bérbe Ajánlatkérő
részére.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az eszközök birtokba és használatba adását megelőzően az eszközök
használatára szükséges számú, de legfeljebb 15 fő felhasználót betanít, az oktatás költségeit a bérleti díj
magában foglalja, azért külön költséget nyertes ajánlattevő nem számíthat fel.
Továbbá a szerződés 24 hónapos (2 éves) időtartama alatt a nyertes ajánlattevőnek évi 2 alkalommal
(azaz összesen 4 alkalommal) biztosítania kell az eszközök használatához szükséges számú, de legfeljebb
10 fő felhasználó/alkalom, a gépek használatára vonatkozó oktatást az Ajánlatkérő által meghatározott
időpontban.
A részletes specifikációt a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki leírás”
tartalmazza.

Az Alapszerződés szerint bérleménybe adott takarítógépek mellett jelen szerződésmódosítás
hatálybalépését követően az Alapszerződés szerinti - opcióval érvényesített és meghosszabbított - időre
vonatkozóan a Bérbeadó további egy darab takarítógépet a Bérlőnek bérbe ad és ennek megfelelően az
Alapszerződés 3. pontja az alábbi tétellel bővítésre kerül:1 db, 40-50cm közötti munkaszélességű önjáró
takarítógép.
(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: 2017/02/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/17 (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: 25302000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Greenway Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gát utca 21. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: greenwaykft@gmail.com
Telefon: +36 703845566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13338890
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Az Alapszerződés időbeli hatálya alatt a Bérlőnek további beszerzési igénye merült fel takarítógépek
bérleti jogviszonyban való használatára, tekintettel arra, hogy 40-50 cm közötti munkaszélességű
önjáró takarítógép alkalmazása vált szükségessé a Bérlő nagykállói (4320 Nagykálló, Szabadság tér
13.) telephelyén.
Jelen szerződésmódosítás okául szolgál, hogy a Bérlő nagykállói telephelyén üzemelő takarítógép
váratlanul meghibásodott, annak javíttatása - az eszköz állapotáról kiállított szakvélemény alapján
- nem gazdaságos, tekintettel arra, hogy a javíttatás költsége aránytalanul magas egy újonnan
beszerzendő takarítógép árához mérten, és a meghibásodott takarítógép selejtezése javasolt.
A Bérlő - mint költségvetési szerv - nem rendelkezik azonban új eszközbeszeréshez elegendő
pénzügyi fedezettel.
A forráshiányra is tekintettel a Bérlő az utólagosan felmerült igényét az Alapszerződés
módosításával kívánja kielégíteni, figyelemmel különösen arra, hogy a műszaki szükségei
megegyeznek az Alapszerződés szerint bérelt - szerződés közvetett tárgyát is jelentő - takarító
gépek megkívánt műszaki adottságaival.
Jelen szerződésmódosítás keretében az Alapszerződés közvetett tárgya a Bérlő nagykállói
telephelyére vonatkozóan bővül 1 db 40-50 cm közötti munkaszélességű önjáró takarítógéppel.
Az takarítógép részletes műszaki specifikációját jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete
határozza meg. A módosítással a kötelem részévé váló takarítógép típusa és specifikációja - és
bérleti díja - egyezik a Vállalkozó Alapszerződés szerint megajánlott takarítógépével.
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: lásd VI.2.1) pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24561000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 25 302 000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Bérlő az Alapszerződés 1.) pontjában meghatározott opciós jogával élve, Bérbeadónak címzett,
2019. január 23. kelt egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbította az Alapszerződés időbeli hatályát
további 12 hónappal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (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

