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A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója az
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól
2019. évi 227. szám, 2019. november 26.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Korm.
rendelet) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 198. § (1) bekezdés 9. pontjában adott felhatalmazás
alapján került megalkotásra, és a Kbt. 2015. november 1-jén történő hatályba
lépésével egyidejűleg lépett hatályba. A 322/2015. Korm. rendelet az építési
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 306/2011. Korm. rendelet) váltotta
fel.

A. A 322/2015. Korm. rendelet által bevezetett legfontosabb
változások
A korábbi szabályozási logikával szemben a 322/2015. Korm. rendeletben
az építési beruházásokra és építési koncessziókra vonatkozó rendelkezések
mellett az azokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
beszerzésének sajátos szabályai is helyet kaptak.
A 322/2015. Korm. rendeletben a tervező – minőségen alapuló szempontok
szerinti – kiválasztásának követelménye, illetve a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontként való alkalmazásának kizárása nagy
hangsúllyal jelenik meg, tekintettel arra, hogy az új uniós közbeszerzési
irányelvek[1] a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontján
keresztül a minőség alapú kiválasztás elsődlegességét helyezik a
közbeszerzési szabályozás középpontjába.
A 322/2015. Korm. rendelet abban a tekintetben is változást hozott, hogy az
építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások két típusa, vagyis a
csak kivitelezésre, illetve a tervezésre és kivitelezésre irányuló eljárások
közül a tervezésre és kivitelezésre egyaránt irányuló eljárástípus
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alkalmazását csak kivételesen indokolt esetben engedélyezi. Ezzel együtt
azonban megteremtette annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő a tervezésre
és kivitelezésre egyaránt irányuló eljárástípust kettő esetben is alkalmazza,
ennek megfelelően az eljárás irányulhat:
a. engedélyezési tervdokumentáció birtokában a kivitelezési
tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre;
b. engedélyezési tervdokumentáció hiányában az engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésére, a kivitelezési tervdokumentáció
elkészítésére és a kivitelezésre

B. A 322/2015. Korm. rendelet szabályainak értelmezése
I.

Általános rendelkezések

A 322/2015. Korm. rendelet szerkezeti felépítésében, és a szabályozás
tartalmát illetően is változtatott a korábbi szabályozáson. Rendelkezései
négy részre oszthatók:
1. a tervezési és mérnöki szolgáltatások megrendelésére vonatkozó
speciális szabályok,
2. az építési beruházásokra vonatkozó,
3. az építési koncesszióra vonatkozó, valamint
4. a műemlékekkel kapcsolatos építési beruházásokra vonatkozó
rendelkezések.
A 322/2015. Korm. rendelet az építési beruházások lebonyolítási
folyamatának, vagyis az egymást követő eljárási szakaszok átláthatósága
érdekében elkülöníti egymástól a tervezési és mérnöki szolgáltatásokra,
illetve az építési beruházásokra vonatkozó szabályokat.
1. A rendelet hatálya
A 322/2015. Korm. rendelet hatálya az építési beruházások és az építési
koncessziók mellett az azokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatásokra is kiterjed.
A rendelet a hatálya alá tartozó építési beruházások fogalmának értelmezése
körében a Kbt. 8. § (3) bekezdésére utal vissza, amely kimondja, hogy építési
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beruházásnak minősül a Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek
egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön
jogszabályban meghatározott tervezése együtt, építmény[1] kivitelezése
vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt,
valamint az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő
építmény bármilyen eszközzel vagy módon történő kivitelezése.
Az építési beruházás fogalma utolsó fordulatának értelmezéséhez az
Európai Unió Bíróságának gyakorlata ad támpontot. A Bíróság egyik
ítéletében kifejtette, hogy az építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződés fogalma minden olyan ügyletet magában foglal – függetlenül
attól, hogy a felek azt pl. bérleti szerződésnek minősítik –, amellyel
visszterhes szerződés jön létre az ajánlatkérő és egy gazdasági szereplő
között, és amelynek tárgya építmény ez utóbbi általi kivitelezése. Az
alapvető szempont az, hogy ezen építményt az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek megfelelő módon kivitelezzék, viszont az
ennek végrehajtása érdekében használt eszközök nem bírnak jelentőséggel
(C–536/07. Bizottság v. Németország ügyben hozott ítélet).
Építési koncesszió alatt a Kbt. 8. § (5) bekezdésében meghatározott fogalom
értendő: az építési koncesszió a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban
megkötött visszterhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a Kbt.
8. § (3) bekezdésében meghatározott építési beruházást rendel meg, és az
ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának
meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli
ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár az építmény hasznosításához
kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.
A 322/2015. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy szabályait a
Kbt. 111. § r) és s) pontjában meghatározott szolgáltatásokra csak abban az
esetben kell alkalmazni, amennyiben a szolgáltatás megrendelésére
közbeszerzési eljárás keretében kerül sor.
•

A Kbt. 111. § r) és s) pontja szerint a Kbt.-t nem kell alkalmazni, vagyis
nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni az uniós értékhatárt el nem
érő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti épületre vonatkozó
építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti tervezési
szolgáltatás, településtervezési vagy tájrendezési tervezési
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•

szolgáltatás megrendelésére - az ezekhez kapcsolódó szakági
tervezési tevékenységekre kizárólag akkor, ha annak megrendelésére
építészeti, belsőépítészeti, településtervezési vagy tájrendezési
tervezéssel együttesen, ugyanazon tervezett építési beruházás
tekintetében kerül sor [Kbt. 111. § r) pont] esetében, illetve
a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-1 CPV
kódok által meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a
szolgáltatás megrendelésére a Kbt. 111. § r) pontjában meghatározott
tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás
tekintetében kerül sor [Kbt. 111. § s) pont].

A kivétel értelmezése kapcsán felhívjuk arra a figyelmet, hogy az állandó
uniós (pl. C-20/01 és C-28/01 Bizottság vs. Németország ügy) és hazai
joggyakorlat szerint a közbeszerzési eljárás alkalmazása alóli kivételeket
szűken kell értelmezni. Annak megítélése körében, hogy a kivételi körbe
tartozó és oda nem tartozó tevékenységeket vegyesen tartalmazó
beszerzések esetében a Kbt. 111. § r) pontja szerinti kivételi kör
alkalmazható-e, a Kbt. vegyes beszerzésekre vonatkozó 23. §-ának
rendelkezéseinek figyelembe vételével kell eljárni. Ebben az esetben a
beszerzés elemeinek objektív szétválaszthatósága és a beszerzés fő
tárgyának megállapítása jelenti a kiindulópontot. A Kbt. 111. § s) pontja
kapcsán szintén ki kell emelni a kiterjesztő értelmezés tilalmát: a kivétel csak
akkor alkalmazható, ha az r) pontban foglalt szolgáltatásokkal együttesen,
azaz egy szerződéses jogviszony keretében, ugyanazon építési beruházás
vonatkozásában valósul meg a beszerzés.
2. A rendelet alkalmazásának sajátos szabályai
A 322/2015. Korm. rendelet külön szabályokat állapít meg a tervezésre,
illetve a kivitelezésre vonatkozóan, továbbá – ahogy az a rendelet szerkezeti
felépítéséből is következik – nyomatékosítja, hogy építési beruházás esetén
a tervező kiválasztására irányuló eljárás minden esetben megelőzi, valamint
az építési műszaki ellenőr megbízására irányuló eljárás megelőzheti a
kivitelező kiválasztására irányuló eljárást, azzal, hogy az építtetőnek
legkésőbb az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárás
eredményeként megkötésre kerülő szerződés időpontjában rendelkeznie
kell építési műszaki ellenőrrel.
Az ajánlatkérőnek úgy kell a tervező, műszaki ellenőr és a kivitelező
kiválasztására irányuló eljárások során eljárnia, hogy a nyilvánosság, az
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átláthatóság, valamint a verseny tisztaságának alapelve biztosított legyen. A
rendelkezés célja, hogy a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó
eljárásban a gazdasági szereplők indulását, illetve magatartását ne
befolyásolhassa a kivitelező személyének ismerete. Az ajánlatkérőnek tehát
e célra tekintettel kell az előbbi rendelkezést értelmeznie és alkalmaznia,
amely ha a fenti cél megvalósul – a gyakorlat részéről gyakran felmerülő
kérdésre válaszolva – nem zárja ki, hogy a két közbeszerzési eljárás részben
időben párhuzamosan folyjék.
A tervezésre és kivitelezésre egyaránt irányuló eljárások [14. § (1) bekezdés
b) pont] esetén a tervező az építőipari kivitelezővel egy eljárásban is
kiválasztható, azonban ilyenkor a tervező kiválasztására vonatkozó
szabályokat (322/2015. Korm. rendelet II. Fejezet) – az értékelés tekintetében
a 24. § (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – is alkalmazni kell.
A rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, kivitelezésre irányuló építési
beruházást megelőzően az ajánlatkérő - választása szerint - tervpályázati
eljárást is lefolytathat. Amennyiben az ajánlatkérő tervpályázati eljárás
lefolytatása mellett dönt, figyelemmel kell lennie arra, hogy ebben az
esetben - tekintettel arra, hogy a tervpályázat célja tervek vagy tervrajzok
összevetése és rangsorolása, vagyis a bírálóbizottság által legjobbnak
minősített terv(ek) kiválasztása és nem pedig közvetlenül a tervező
kiválasztása - a rendelet tervező kiválasztására vonatkozó rendelkezései
nem alkalmazandók[2].
Abban az esetben azonban, ha a tervpályázati eljárást követően az
ajánlatkérő a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásban való részvételre több nyertest vagy díjazottat hív fel, a tervező
kiválasztására vonatkozó szabályokat alkalmaznia kell.
3. Az eljárásba bevont személyek
A 322/2015. Korm. rendelet a Kbt. 27. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak
mellett az eljárások megfelelő előkészítése és lebonyolítása, illetve az
eljárások során a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása
érdekében további követelményeket állít az ajánlatkérő nevében eljáró,
illetve az általa az eljárásba bevont személyek tekintetében.
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Építési beruházás esetén ugyanis az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az
eljárásba bevont, a beszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító
személy(ek)nek építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett
szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkezniük.
Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont szervezet akkor
tesz eleget a fenti előírásnak, ha a tevékenységében személyesen
közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a szervezettel kötött tartós
polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között
legalább egy olyan személy van, aki a megkövetelt szakértelemmel
rendelkezik, és ez a személy a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő
oldalán részt vesz.
A 322/2015. Korm. rendeletben szereplő tartós polgári jogi szerződés az
adott szakember és az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont
szervezet közötti polgári jogviszony tartamára, rendszerességére
vonatkozik. Így, amennyiben az adott szakemberrel kötött megbízási
szerződés nem egy konkrét közbeszerzéshez kapcsolódik, hanem általában
kívánja biztosítani a megkívánt szakértelmet az ajánlatkérő beszerzéseinek
megvalósításához, e megbízási szerződés megfelel a 322/2015. Korm.
rendelet 4. § (2) bekezdésében szereplő tartós polgári jogi szerződésnek.
4. A beruházás-lebonyolító
Az ajánlatkérő az építési beruházás megvalósítása érdekében ún. beruházáslebonyolítót vehet igénybe.
A beruházás-lebonyolító az ajánlatkérő általános megbízottja, szakértelmét
illetően rá is vonatkoznak az eljárásba bevont, a beszerzés tárgya szerinti
szakértelmet biztosító személyek esetében felállított követelmények.
A beruházás-lebonyolító feladata az építési beruházás megvalósításával
kapcsolatos, lényegében projektmenedzseri feladatok ellátása, így
különösen a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolításának koordinálása,
figyelemmel kísérése, a tervező kiválasztásának előkészítésétől egészen az
elkészült beruházás átadás-átvételéig[3].
Ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót is igénybe vesz, a beruházás-lebonyolító
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feladatköre a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által ellátott
feladatokra nem terjed ki, a beruházás-lebonyolító a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadóval szükség szerint együttműködhet.

II.

Tervezési és mérnöki szolgáltatások megrendelésére vonatkozó
speciális szabályok

5. A közbeszerzési dokumentumok tartalma tervezési szolgáltatás
megrendelése esetén
A 322/2015. Korm. rendelet 6. §-a a tervező kiválasztására irányuló eljárások
közbeszerzési dokumentumainak tartalmát, 7. §-a pedig a tervező által
elkészített tervek felhasználásával kapcsolatos szabályokat határozza meg.
A közbeszerzési dokumentumokban foglalt szerződéses feltételek
előkészítése során az ajánlatkérőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a
tervező által elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos
felhasználási jogokat szerezzen.
Szintén már a tervező kiválasztására irányuló eljárás előkészítésekor kell
figyelembe venni azt a követelményt, hogy a szolgáltatott tervek alapján
további tervezésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő biztosítani
tudja, hogy a nyertes ajánlattevő jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az
eljárás során rendelkezésére bocsátott tervek általa elvégzendő tervezési
feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására. Ennek értelmében
az eredeti tervezési szerződésben az ajánlatkérőnek olyan felhasználási
jogokat kell szereznie, amelyek feljogosítják az átdolgozásra, illetve arra is,
hogy az átdolgozásra másnak további engedélyt adjon. Ez a követelmény
akkor is érvényesül, ha a további tervezésre olyan módon kerül sor, hogy az
ajánlatkérő a tervezésre és kivitelezésre köt egy szerződést.
E vonatkozásban az ajánlatkérőnek különös figyelemmel kell lennie a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 47. §-ának (1) bekezdésére,
mely szerint a felhasználási engedély csak kifejezett kikötés esetén terjed ki
a mű átdolgozására.
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6. A tervező és a mérnök kiválasztása
A szakmagyakorlási jogosultság ellenőrzése
Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az alkalmasság
vizsgálata körében köteles előírni a tervezői, illetve mérnöki jogosultság
igazolásának követelményét, mind a magyarországi, mind pedig a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében. A hazai
gazdasági szereplők a tervezői, illetve mérnöki jogosultság meglétét az
építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya
szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés
igazolásával, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
pedig a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a
letelepedésük szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagság fennállásával biztosítják.
Az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések audit tapasztalatai alapján
lényeges, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek
nem írható elő alkalmassági követelményként magyarországi kamarai
regisztráció megléte. Az ilyen gazdasági szereplők számára a hazai kamarai
regisztráció tekintetében – ahogyan azt a Korm. rendelet is rögzíti –
legfeljebb az írható elő, hogy nyertességük esetén a gazdasági szereplő vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére
foglalkoztatott szakember - legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjában szerepeljen az illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében.
Értékelési szempontok
Az ajánlatkérőnek a tervező és a mérnök kiválasztására irányuló eljárásban
az értékelési szempontok meghatározása során a legjobb ár-érték arány és a
minőség alapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatásával kell
eljárnia.
A Kbt. 76. § (5) bekezdése kimondja, hogy az ajánlatkérő köteles a
legalacsonyabb költség vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési
szempontok alkalmazására. A Kbt. 76. § (5) bekezdése kimondja továbbá,
hogy az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját
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egyedüli értékelési szempontként tervezési, mérnöki és építészeti
szolgáltatások, valamint építési beruházások esetében.
Mindezekre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő szempontok vagy a legalacsonyabb költség értékelésére
alkalmas szempontok szerint köteles vizsgálni. A 322/2015. Korm. rendelet
az egyes értékelési szempontok súlyozását érintően azt is előírja, hogy az
ajánlatkérő az értékelés során az ajánlati árat nem veheti nagyobb
mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempontot együttesen.
Az ajánlatkérő a szakmai minőség értékelésére alkalmas résszempontok
körében vizsgálhatja különösen az ajánlattevő személyi állományának
szervezettségét, képzettségét és tapasztalatát, valamint a minőségi
munkavégzés feltételeit.
Az értékelési szempontokkal kapcsolatos tapasztalatok az uniós
forrásból megvalósított beszerzések ellenőrzése során
•

•

Az értékelési szempontok ellenőrzése során kiemelt figyelmet fordít
az ellenőrzés arra, hogy az ár mellett olyan ajánlati elemek kerüljenek
értékelésre, amelyek összességükben a teljesítés színvonalát emelik,
annak során valódi jelentőséggel bírnak.
Fontos, hogy a szempontok súlyszáma összefüggésben legyen azok
jelentőségével. Építési beruházással kapcsolatos audit tapasztalatok
alapján általában indokolt, hogy az árhoz tartozó súlyszám érje el a
súlyszámok összegének 50 %-át, az ellenőrzés ezért ezt jellemzően
megköveteli.

•
2015 novembere óta új lehetőség a személyi állomány szervezettségére,
képzettségére, tapasztalatára vonatkozó értékelési szempont előírásának
lehetősége. Az eddigi tapasztalatok alapján erre vonatkozóan különösen az
alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
•

Az értékelés során leggyakrabban az alkalmassági követelmény
vonatkozásában bemutatott szakemberek többlettapasztalata kerül
figyelembevételre. Ennek alkalmazásakor lényeges az alkalmassági
követelmények értékelési szempontoktól történő elhatárolása. Ha az
eljárásban az értékelt körülményekhez alkalmassági feltétel is
kapcsolódik, egyértelműen el kell különíteni, hogy mely feltételek
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•

•

•

képezik a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást (alkalmassági
követelmény), és melyek jelentik ezen felül az értékeléskor
figyelembe vett tényezőket. Rendszeresen visszatérő hiba, hogy
Ajánlatkérő minimum megajánlásként az alkalmasságban előírtakon
felül további 1 hónap tapasztalatot ír elő, amelynél az adott ajánlati
elem kedvezőtlenebb nem lehet. (tehát pl. 36 hónap gyakorlat
szerepel alkalmasságban, értékelésnél viszont (ugyanazon
szakember esetében) 37 hónapra jár az 1 pont, alatta érvénytelen).
Ilyen esetben szükséges arra odafigyelni, hogy amennyiben a
minimális megajánlás 1 hónap, úgy az érvényes ajánlattételhez a
szakembereknek nem az alkalmasságban meghatározott, hanem
annál egy hónappal több tapasztalattal szükséges rendelkezniük, így
ezen előírás bújtatott alkalmassági minimumkövetelménynek
minősül. Ajánlatkérő nem minősítheti érvénytelennek az
alkalmassági követelményként előírtaknak megfelelő szakembert
tartalmazó ajánlatot. Szintén lényeges, hogy Ajánlatkérő
rendelkezzen arról is, miként jár el az értékelés során, ha az
ajánlattevő a megjelölt alkalmassági minimumkövetelmények
tekintetében egynél több szakembert mutat be (mely szakember
többlet-tapasztalatát veszi figyelembe az értékelés során).
Önmagában a szakemberek létszáma nem alkalmas a teljesítés
színvonalának növelésére, mivel az elvégzendő feladat szakember
erőforrás igénye adott, így a létszámra épülő megajánlás az ajánlatok
előnyössége szempontjából irreleváns. Fontos továbbá az is, hogy
csupán olyan szakemberek bevonásának értékelése megengedett,
amelyek teljesítésben való részvétele nem eleve jogszabályi
kötelezettség.
A szakemberekre vonatkozó különböző aspektusú értékelési
szempontok gyakran ütköznek a Kbt. 76. § (6) bekezdésének e)
pontjában rögzített többszöri értékelés tilalmába, figyelmet kell
fordítani a megfelelő elhatárolásra.
Tekintettel arra, hogy a teljesítés során bevonhatóak alvállalkozók, az
értékelési szempontok nem tehetnek különbséget a szerint, hogy
valamely szakember milyen típusú jogviszonyban vesz részt a
teljesítésben – amennyiben a teljesítésben való részvétel megfelelően
igazolt.
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7. A tervező egyéb feladatai
A tervező egyéb feladatai közé tartozik a tervezési feladat tárgyát képező
építési beruházásra (építményre) vonatkozó, a tervezés költségeit is magába
foglaló árazott költségvetés, valamint a teljesítés ütemezésére vonatkozó
javaslat elkészítése.
Az árazott költségvetésnek a kivitelezést és tervezést egyaránt magába
foglaló építési beruházás esetén a tervezés költségeire is ki kell terjednie.
A tervezőnek - amennyiben az ajánlatkérővel kötött szerződésben rögzítésre
került - a kivitelezés teljes folyamata alatt az ajánlatkérő rendelkezésére kell
állnia annak érdekében, hogy a kivitelezés a terveknek megfelelően
történjen.
8. Felelősségbiztosítás
A rendelet az ajánlattevő számára tervezői és mérnöki szolgáltatások
megrendelése esetén is előírja, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
rendelkezzen érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel vagy meglévő
felelősségbiztosítását terjessze ki az ajánlatkérő által az eljárást megindító
felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosításra. Nincs akadálya annak, hogy ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumokban úgy rendelkezzen, a nyertes ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, amennyiben e
követelményeket nem teljesíti. Amennyiben az eljárás együttesen irányul
tervezésre és kivitelezésre, így tehát az eljárásban érvényesíteni kell a II.
Fejezetben foglalt követelményeket is, követelmény, hogy az ajánlattevő
mind a tervezési, mind a kivitelezési tevékenység tekintetében rendelkezzen
felelősségbiztosítással.

III.

Az építési beruházásokra vonatkozó rendelkezések

A Kbt. a közbeszerzési eljárások sikeres lefolytatása érdekében nagy
hangsúlyt fektet a közbeszerzések megfelelő előkészítésére, és a becsült
érték meghatározására, ezért a Kbt. 28. § (1) bekezdésében kimondja, hogy
az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást - a beszerzés tárgyára és
becsült értékére tekintettel - megfelelő alapossággal előkészíteni.
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A Kbt. az építési beruházások műszaki előkészítésével kapcsolatban külön
kiemeli, hogy építési beruházások esetében az eljárás csak a külön
jogszabályban – azaz a 322/2015. Korm. rendeletben – meghatározott
követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg, továbbá,
hogy külön jogszabályban foglalt esetekben az ajánlatkérőnek
tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is gondoskodnia kell [Kbt. 28. §
(3) bekezdés].
9. Általános rendelkezések
A 322/2015. Korm. rendelet 12. §-a szerint az ajánlatkérő köteles az Étv. 33.
§ (4) bekezdése szerinti tervezői művezetést igénybe venni, amennyiben a
csak kivitelezésre irányuló [322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a)
pont] építési beruházásának értéke meghaladja az uniós közbeszerzési
értékhatárt.
A tervező az Étv. 33. § (4) bekezdése értelmében – ha erre az építtetőtől
megbízást kapott – tervezői művezetést végezhet. Ennek keretében
közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel
kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.
10. Az építési beruházás becsült értékének meghatározása
Az építési beruházás becsült értékének meghatározása körében a Kbt. 17. §
(5) bekezdése rögzíti, hogy az építési beruházás becsült értékének
megállapításakor a teljes – műszaki és gazdasági szempontból funkcionális
egységet képező – építési beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe
venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a
megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott
áruk és szolgáltatások becsült értékét is (a becsült érték pl. kiterjed az
ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott építőanyag értékére, de nem számít
bele az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervek ellenértéke).
A 322/2015. Korm. rendelet attól függően, hogy az ajánlatkérő rendelkezik-e
végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel, az építési
beruházás becsült értékének megállapítására a következő szabályokat
határozza meg.
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Az ajánlatkérőnek az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor
- engedélyhez kötött építési tevékenység esetén - a végleges építési engedéllyel
jóváhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített
engedélyezési és kiviteli terv alapján készült, az építési beruházással
kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó
költségvetést kell alapul vennie, amely a közbeszerzés megkezdését
megelőző 12 hónapnál nem lehet régebbi. Az így elkészített költségvetés
szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára
aktualizálható.
Tervezésre és kivitelezésre irányuló építési beruházás esetén, amennyiben
az ajánlatkérő nem rendelkezik végleges építési engedéllyel jóváhagyott
engedélyezési tervvel, a becsült érték meghatározásához a jóváhagyási terv
alapján elkészített, az építési beruházással kapcsolatban felmerülő
valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó költségbecslést veszi alapul,
amely a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem lehet
régebbi. A költségbecslés szükség esetén a közbeszerzési eljárás
megkezdésének időpontjára aktualizálható.
Azon kitétel, miszerint a költségvetés/költségbecslés nem lehet a
közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál régebbi, nem jelenti (nem
jelentheti) azt, hogy a becsült értéket a közbeszerzés megkezdésétől eltérő
időpontra vonatkozóan lehetne meghatározni, irányt mutat ugyanakkor
azzal kapcsolatban, hogy egy 12 hónapnál régebbi költségvetés már nem
alkalmas az építési beruházás közbeszerzés megkezdésekor fennálló
értékének megállapítására. A Kbt. 16. § (1) bekezdése szerint ugyanis a
közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak
tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó
nélkül számított, a Kbt. 17-20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt (pl. tartalékkeretet)
tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész
értékét is bele kell érteni.
A 322/2015. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglalt, a Kbt. részekre
bontás tilalmára vonatkozó rendelkezésének értelmezését segítő szabály
alapján ugyanazon építési beruházásnak tekintendő az építési engedélyben
több megvalósulási szakaszra bontott építési beruházás is (az egyes
megvalósulási szakaszokban megépített építmények, építményrészek
együttesen). Megjegyezzük, hogy az előbbi rendelkezés nem zárja ki, hogy
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több építési engedélyben foglalt építési munka egy építési beruházás részét
képezze.
Az ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékébe a tartalékkeretet is köteles
beszámítani.
11. Az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások típusai
Az építési beruházás műszaki-szakmai tartalma szerint – a Kbt. 8. § (3)
bekezdése alapján – irányulhat csak kivitelezésre, illetve kivitelezésre és
tervezésre egyaránt, ez utóbbi eljárási forma azonban csak kivételesen
indokolt esetben alkalmazható. Az, hogy valamely eset kivételesen indokolt,
azt jelenti, hogy az indokoknak az általánosságok szintjén (tehát a
jellemzően minden, vagy a legtöbb építési beruházás esetében elmondható
körülményeken) túlmutatónak kell lenniük. Ennek megfelelően nem
tekinthető az általánosságok szintjén túlmutató indoknak például az idő
megtakarításának szükségességére, a szavatossági jogok együttes
kezelésének lehetőségére, valamint a – két, szoros együttműködést igénylő
feladat miatt – későbbi jogviták megelőzhetőségére való hivatkozás. E
megszorítás célja, hogy már teljesen előkészített tervek alapján írja ki az
ajánlatkérő a közbeszerzést, amely általában jobban szolgálja a minőségi
megvalósítást. Lehetnek azonban olyan esetek, amikor kifejezetten
hátrányos lenne a tervezés és kivitelezés elválasztása, például ha valamely
speciális építményfajtánál a rendelkezésre álló különféle technológiákat
figyelembe véve a kiviteli szintű tervek alapján történő kiírás túlzottan
szűkítené a versenyt, További példa lehet, ha csak a kivitelezés során fog
ajánlatkérő rendelkezésére állni az érintett terület közműtérképe; vagy a
kivitelezés során takart szerkezetekkel lehet számolni, különösen speciális
átalakításnál.
A jogszabályi megszorításra tekintettel ajánlatkérőnek
célszerű dokumentálnia a kivitelezésre és tervezésre vonatkozó megoldás
választásának indokait.
322/2015. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésének 2018. november 30. óta
hatályos szövege kiegészítette a korábban hatályos szabályozást azzal, hogy
az ajánlatkérő a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások esetén eltekinthet az a) pont szerinti indokolástól, ha a
Kormány az adott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló kormányrendeletben kifejezetten ekként rendelkezik, azaz a Kormány
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a rendeletében kifejezetten rendelkezik a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (2)
bekezdésének a) pontja szerinti indokolás mellőzhetőségéről. [322/2015.
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja].
Tervezésre és kivitelezésre irányuló eljárásban az ajánlattételi határidőt, ha
a közbeszerzés becsült értéke az uniós közbeszerzési értékhatárt eléri vagy
meghaladja az ajánlati vagy ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény
feladásának vagy megküldésének napjától számított legalább negyvenöt
napban kell meghatározni, kivéve, ha a szerződés megkötésére a Kbt. 105. §
(1)–(2) bekezdése szerint kerül sor. A Kbt. gyorsított eljárásokra vonatkozó
szabályai nem alkalmazhatók. Látható, hogy a keretmegállapodás alapján
történő beszerzés a keretmegállapodás és a Kbt. által szabályozott folyamat,
amelyre a verseny újranyitása esetében is csak azon közbeszerzési eljárási
szabályokat kell alkalmazni, amelyeket a Kbt. a keretmegállapodás
szabályozásánál kifejezetten felhív. A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó
szabályok egyebekben ebben a szakaszban már nem érvényesülnek, ilyen
módon – a 322/2015. Korm. rendelet 2017. január 1-jétől hatályos 14. § (3)
bekezdésében is rögzítve – a 45 napos kötelező minimális ajánlattételi
határidő sem.
A 322/2015. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése értelmében a tervezési
feladatok valamennyi építési beruházás esetén kiterjedhetnek akár az
engedélyezési, akár a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére is.
Az építési beruházás műszaki-szakmai tartalma tehát kiterjedhet
•

•

az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, valamint a
kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre, ha az
ajánlatkérő nem rendelkezik végleges építési engedéllyel jóváhagyott
engedélyezési tervvel, vagy
a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre, ha az
ajánlatkérő rendelkezik végleges építési engedéllyel jóváhagyott
engedélyezési tervvel.

A 322/2015. (X.30) Korm. rendelet módosításáról szóló 476/2015. (XII. 29.)
Korm. rendelet 2016. január 1-jével módosította a rendelet 14. § (6)
bekezdését és meghatározta a jóváhagyási terv tartalmi követelményeit. A
módosítás értelmében az ajánlatkérő – amennyiben engedélyezési tervek
nem állnak rendelkezésre – jóváhagyási tervet készíttet és bocsát a
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gazdasági szereplők rendelkezésére, melynek tartalmát a rendelet 14. § (6)
bekezdésében, valamint a 3. mellékletében meghatározott követelmények
szerint kell kialakítania.
A 322/2015. Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése értelmében amennyiben a
beszerzés tárgya olyan kivitelezés, amelyhez az építési szabályok
értelmében nem szükséges engedélyezési tervdokumentáció, nem kell
alkalmazni a rendelet azon szabályait, amelyek előírják, hogy csak
engedélyezési tervdokumentáció vagy jóváhagyási terv alapján történhet a
kiírás.
12. A közbeszerzési dokumentumok tartalma
Az ajánlatkérő építési beruházás esetén a Kbt. IX. Fejezetében és –
amennyiben az ajánlatkérő köteles a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerinti
közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre bocsátani – a Kbt. 114. § (3)
bekezdésében meghatározott közbeszerzési dokumentumokat a 322/2015.
Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal készíti el.
A közbeszerzési dokumentum fogalmát a Kbt. 3. § 21. pontja határozza meg,
eszerint közbeszerzési dokumentum minden olyan dokumentum, amelyet
az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy
meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében
hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást
megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás,
ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a
gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes
ártáblázat vagy árazatlan költségvetés.
A 322/2015. Korm. rendelet az építési beruházás megvalósítására irányuló
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalma és
elkészítése tekintetében elkülöníti a csak kivitelezésre, illetve a tervezésre és
kivitelezésre egyaránt irányuló építési beruházásokra vonatkozó
szabályokat.
1. A csak kivitelezésére irányuló építési beruházás közbeszerzési
dokumentumainak tartalmát aszerint kell összeállítani, hogy az építési
beruházás engedélyhez kötött-e vagy sem.
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Ha
az
építési
beruházás
engedélyköteles,
a
közbeszerzési
dokumentumoknak tartalmazniuk kell az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Épkiv.) meghatározott kivitelezési dokumentációt, valamint egyúttal meg
kell felelniük a 322/2015. Korm. rendelet mellékleteiben foglaltaknak is.
Amennyiben a kivitelezésre irányuló építési beruházás engedély nélkül
végezhető, a közbeszerzési dokumentumokat a rendelet 1. melléklete műemlékkel kapcsolatos építési beruházás esetén az 1. és a 2. melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni, ha az adott építési beruházásra az
említett mellékletekben foglalt követelmények értelmezhetők.
2. Tervezésre és kivitelezésre egyaránt irányuló építési beruházás esetén a
közbeszerzési dokumentumokat a rendelet 1. melléklete szerinti
tartalommal kell elkészíteni, ha az adott építési beruházásra a
mellékletekben foglalt követelmények értelmezhetők. A közbeszerzési
dokumentumok az Épkiv. szerinti kivitelezési dokumentációt is
tartalmazhatnak, amely alapján a nyertes ajánlattevő feladata egyes
kiegészítő tervezési feladatok ellátása.
Ha az ajánlatkérő rendelkezik végleges építési vagy létesítési engedéllyel
[322/2015. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdés b) pont], a közbeszerzési
dokumentumokat a végleges építési vagy létesítési engedély és a hozzá
tartozó dokumentáció alapján kell elkészítenie. Ebben az esetben az
ajánlatkérőnek biztosítania kell, hogy a kivitelezést végző nyertes
ajánlattevő jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az eljárás során
rendelkezésére bocsátott tervek általa elvégzendő tervezési feladathoz
szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.
Ha az ajánlatkérő – bár az építési munka egyébként engedélyköteles lenne –
nem rendelkezik végleges építési vagy létesítési engedéllyel, a 322/2015.
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint – építmény kivitelezésére és
tervezésére irányuló közbeszerzés esetén – a közbeszerzési
dokumentumoknak az 322/2015. Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
követelményeknek meg kell felelnie – amennyiben azok értelmezhetőek –,
valamint a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (6) bekezdésében foglaltaknak és
a 322/2015. Korm. rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelő
jóváhagyási tervet kell tartalmazniuk.
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A Kbt. 25. § (3) bekezdésében szabályozott összeférhetetlenség
vonatkozásában a 322/2015. Korm. rendelet 18. §-a további értelmező
rendelkezést tartalmaz, mely szerint nem eredményezi a verseny
tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen a kivitelezésre, vagy
kivitelezésére és tervezésére együtt, illetve egy (elvi) engedélyezési tervet
követően ugyanazon építmény tekintetében további tervek készítésére
vonatkozó közbeszerzési eljárásban annak a tervezőnek a részvétele, aki
ezen közbeszerzési eljárás Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési
dokumentumait megalapozó tervet készítette, ha egyéb módon nem vesz
részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy a kivitelezés
folyamatában a 322/2015. Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján.
Keretmegállapodás alkalmazása esetén a közbeszerzési dokumentumokban
foglalt árazatlan költségvetésnek elegendő a keretmegállapodás tárgyát
képező, egységárakkal beárazandó egyes tételeket tartalmaznia, feltéve,
hogy a megvalósítandó építési beruházásokra vonatkozóan további
információ még nem áll rendelkezésre.
13. Tartalékkeret
A tartalékkeret mértékét és felhasználásának szabályait a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt szerződésben vagy a szerződéses feltételekben
részletesen meg kell határozni, úgy, hogy annak mértéke a szerződés
szerinti teljes ellenszolgáltatás 10%-át nem haladhatja meg.
Az ajánlatkérő a tartalékkeretet kizárólag az építési beruházás teljesítéshez,
a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékének elszámolására használhatja fel.
A tartalékkeret felhasználása akkor nem von maga után
szerződésmódosítást, illetve új közbeszerzési eljárás lefolytatását, ha a
szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető
módon rögzíti a tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és
pénzügyi feltételeit. Utóbbi követelmény alapján nem elég a szerződéses
feltételeknek a változtatási javaslatok kezelésének mechanizmusát
rögzíteni, hanem – ahhoz, hogy ne történjen szerződésmódosítás – az
szükséges, hogy mind a tartalékkeretből elszámolható munkáknak, mind az
azért fizetendő ellenérték összegének a szerződéses rendelkezésekből
levezethetőnek kell lennie.
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A tartalékkeret terhére – függetlenül attól, hogy a polgári jog szabályai
szerint pótmunkáról vagy olyan többletmunkáról beszélünk, amellyel
kapcsolatos költségeinek megtérítésére a vállalkozó jogosult – csak az
építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos
használathoz szükséges munkák számolhatóak el. A 322/2015. Korm.
rendelet 20. § (4) bekezdése szerint a (3) bekezdésben meghatározott keretek
között a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után
szerződésmódosítás
vagy
közbeszerzési
eljárás
lefolytatásának
szükségességét, és az (5) bekezdés szerint a tartalékkeret pótmunka
elvégzésére is felhasználható. Vagyis a feleknek abban az esetben nem kell
a szerződésüket módosítani, amennyiben a tartalékkeret felhasználására a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésének keretei között kerül
sor, ugyanis amennyiben egy előre nem rögzített, ennélfogva előzetesen
nem megismerhető eset bekövetkezésére tekintettel, illetve pénzügyi feltétel
mellett kívánják a felek a tartalékkeretet felhasználni, ehhez a szerződés
módosítása – a választott jogalap feltételeinek fennállása igazolása mellett –
elengedhetetlen.
14. Az alkalmasság vizsgálata
A 322/2015. Korm. rendelet – a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjának
megfelelően – a korábbi szabályozással ellentétben az építőipari kivitelezési
tevékenység végzésére való jogosultság meglétét – az irányelvi előírásokra
és a Kbt. vonatkozó rendelkezésére tekintettel – nem a kizáró okok, hanem
az alkalmassági követelmények körében írja elő. Az ajánlatkérő a Kbt.
Második Része szerinti eljárásban (uniós értékhatárokat elérő vagy
meghaladó értékű közbeszerzések) az építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pontja alapján köteles előírni az építőipari kivitelezési tevékenység
végzésére való jogosultság igazolásának követelményét, mind a
magyarországi, mind pedig a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők tekintetében.
A 322/2015. Korm. rendelet szabályaiból az következik, hogy az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző minden ajánlattevőnek szerepelnie kell a
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A Kbt. általános
szabályaitól eltérően tehát ez esetben speciális szabályként érvényesül, hogy
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ha több ajánlattevő is végez kivitelezési tevékenységet, nem elegendő, ha
közülük csak egy teljesíti ezen alkalmassági követelményt.
Az építési tevékenység kapcsán nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevők vonatkozásában a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti
nyilvántartásokban szereplés követelményének igazolása kötelező abban az
esetben, ha ez a letelepedés szerinti ország szabályai szerint a tevékenység
végzésének feltétele.
A tervezésre és kivitelezésre egyaránt irányuló eljárásban a korábban leírtak
szerint szükséges a tervezési jogosultság igazolása.
Az ajánlatkérő kétség esetén felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől vagy
részvételre jelentkezőtől arról, hogy az ajánlatban vagy részvételi
jelentkezésben megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve
melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely
alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szerepelnie kell.
Az ajánlatkérő által előírható alkalmassági követelményekre vonatkozóan
építési beruházások esetében két sajátos szabályt tartalmaz a 322/2015.
Korm. rendelet, amelyek célja a versenyt szűkítő alkalmassági
követelmények előírásának megakadályozása.
A 322/2015. Korm. rendelet 22. §-a egyrészt előírja, hogy az ajánlatkérő a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében nem vizsgálhatja az
ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának adataiból képzett
mutatószámokat.[4] A szabály kizárja, hogy az ajánlatkérő a beszámoló
különböző adataiból képzett komplex mutatószámokhoz kötött
alkalmassági feltételt írjon elő – az ágazatban érintett gazdasági szereplők
visszajelzései szerint az ilyen előírások a versenyt indokolatlanul korlátozó
módon fordulhattak elő (lásd pl. a D.542/12/2011. számú döntőbizottsági
döntést).
A Kbt. a műszaki-szakmai alkalmasság vizsgálata során az ajánlatkérő
számára előírja a műszaki egyenértékűség elvének figyelembe vételét a
referenciák megkövetelésekor, ami alapján az ajánlatkérő a műszaki
leírásban előírtakkal műszakilag egyenértékű megoldásokat is köteles
elfogadni.
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A műszaki egyenértékűség fogalmát a Kbt. 3. § 30. pontja határozza meg,
miszerint a műszaki egyenértékűség létesítmény, termék vagy szolgáltatás
olyan meghatározó műszaki paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt
mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is teljesítheti.
A 322/2015. Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő
referenciák tekintetében[5] az adott közbeszerzéssel műszakilag
egyenértékű
korábbi
építési
beruházás
tárgyára
vonatkozó
minimumkövetelményeket a műszaki teljesítési képesség szempontjából
egyenértékű műszaki teljesítmények figyelembevételével, az építési
beruházás során a nyertes ajánlattevő által elvégzendő építési
tevékenységre vonatkozóan határozza meg. Az építmény jellegét tekintve
hasonló műszaki tartalmú és használatú létesítményre vonatkozó korábbi
építési beruházás megvalósítását a felhívásban előírtakkal műszaki
szempontból egyenértékűnek kell tekinteni.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározza a bemutatni
kért építési tevékenységeknek azokat a mérhető, az adott építészeti
munkálatra
jellemző
mérőszámait,
amelyek
tekintetében
az
egyenértékűséget vizsgálni fogja.
Az alkalmassági követelményekhez kapcsolódó tapasztalatok az uniós
forrásból megvalósított beszerzések ellenőrzése során
•

•

Figyelemmel a műszakilag egyenértékű referenciák elfogadásának
kötelezettségére, az ellenőrzés mindig figyelmet fordít arra, hogy a
specifikus alkalmassági elvárások szükségszerűségét ajánlatkérő
indokolja, mutassa be, hogy a kért paraméterek mennyiben járulnak
hozzá ajánlattevők alkalmasságának megállapításához.
Építési beruházások esetében gyakran kerülnek előírásra
szakkifejezések, az építési beruházások sajátosságai miatt (pl.:
elsőrendű főút, közút stb.). A közbeszerzési dokumentumokban
fontos ezeknek a fogalmaknak az egzakt meghatározása, a megfelelő
ajánlattétel érdekében, amennyiben az szükséges törvényi
hivatkozással is alátámasztva. A referenciák egyenértékűsége
kapcsán ugyanakkor lényeges, hogy a nem Magyarországon
teljesített, adott esetben más elnevezésű, de műszakilag egyenértékű
eredményre vonatkozó teljesítést is el kell fogadni.
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•

•

•

•

Audit tapasztalatokra tekintettel aggályosnak tekinthető az olyan
előírás, amely valamely szakember európai uniós támogatásból vagy
FIDIC szerint megvalósult projektben való jártasságát írja elő
alkalmasság körében.
Amennyiben az ajánlatkérők előírnak az éves átlagos statisztikai
állományi létszámra vonatkozó alkalmassági követelményt, az
ellenőrzés minden esetben kéri annak objektív indokokkal való
alátámasztását és jellemzően az ilyen követelményt csak indokolt
esetben, legfeljebb kb. 15 főben hagyja jóvá.
Az ajánlatkérő nem írhatja elő olyan eszközök, berendezések
rendelkezésre állásának igazolását az ajánlattétel feltételeként,
amelyek a beszerzés konkrét tárgyához, a szerződés alapján az
elvégzendő munkához csak általánosságban kapcsolódnak, azaz
olyan általános eszközök, amelyeket az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplők – mint minden ilyen jellegű munka elvégzésénél – amúgy
is használnak. Pl. egy magasépítési beruházás esetén betonkeverők
vagy meghatározott teherbírású tehergépjárművek előírása nem
fogadható el, mivel ezek rendelkezésre állásának igazolása a
gazdasági szereplő konkrét szerződés teljesítésére való tényleges
alkalmasságát lényegében nem támasztja alá, viszont az ilyen
előírások az érvényes ajánlattétel lehetőségét szükségtelenül
megnehezítve korlátozzák a piaci versenyt. Ezért az alkalmassági
követelmény csak olyan eszközre vagy berendezésre vonatkozhat,
amelynek rendelkezésre állása a teljesítési képességet valóban
érdemben befolyásolja (pl. vasútépítésnél használt valamely speciális
munkagép). E körben azonban az ajánlatkérőnek a műszaki
felszereltségre vonatkozó előírást úgy kell megfogalmaznia, hogy az
ne tartalmazzon olyan túlzottan specifikus paramétereket, amelyek
szükségtelenül szűkítik az ajánlatkérő által elfogadott eszközök
körét, ellehetetlenítve a teljesítésre egyébként műszakilag alkalmas
berendezésekkel történő ajánlattételt.
Az európai uniós audit tapasztalatok fényében nem tekinthető
megfelelőnek az ajánlattevők műszaki alkalmasságának igazolására
az olyan jellegű gyakorlat, amely előírja az ajánlattevő számára annak
igazolását, hogy az építkezés helyszínétől 50 km távolságon belül
működő aszfaltkeverő-teleppel rendelkezzen, és birtokában legyen a
szükséges, érvényes közigazgatási engedélyeknek.
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15. Értékelési szempontok
Az ajánlatkérőnek az építési beruházás megvalósítására irányuló
közbeszerzési eljárásban az értékelési szempontok meghatározása során a
legjobb ár-érték arány és a minőség alapú kiválasztás szempontjának
érvényre juttatásával kell eljárnia.
Az ajánlatkérő építési beruházás esetében – a Kbt. 76. § (5) bekezdése
értelmében – nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli
értékelési szempontként, illetve 2017. június 1-jét követően megkezdett
közbeszerzési eljárásokban az ár legfeljebb 70 %-os arányban vehető
figyelembe (kivéve nukleáris létesítményekre vonatkozó építési
beruházások esetén, mely eljárások során ez az arány magasabb is lehet).
A megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység
értékelésére alkalmas részszempontok körében értékelhető különösen az
ajánlott építőanyagok minősége, a környezetvédelmi, fenntarthatósági
követelmények
figyelembevétele,
speciális
területi
adottságok
(örökségvédelmi,
vízminőség-védelmi,
természetés
tájvédelmi
adottságok) kezelésének módja, az innovatív megoldások alkalmazása).
Az értékelési szempontokkal kapcsolatos tapasztalatok az uniós forrásból
megvalósított beszerzések ellenőrzése során
•

•

Kötbér vállalás értékelése – különösen nagy súlyszámmal – nem
javasolt, tekintettel arra, hogy az a teljesítés színvonalára nincsen
hatással, az ellenőrzés ennek alkalmazásához nem járul hozzá.
Környezetvédelmi,
fenntarthatósági
vállalások
szakmai
színvonalának értékelése kapcsán gyakran felmerül, az ajánlatkérő
nem támaszt konkrét követelményeket, szempontokat ajánlattevővel
szemben arra vonatkozóan, hogy pl. a „kivitelezés során érintett
környezeti elemeket, azok terhelését, a terheléscsökkentés érdekében
tervezett intézkedéseket” milyen tartalmi szempontok mentén kell
megtennie, mely vállalások minősülnek elfogadhatatlannak, melyek
jelentenek plusz pontot, csupán a vállalt intézkedések darabszámát
értékelné. Az ilyen megoldás nem jogszerű, mivel a megtett
ajánlattevői vállalások súlytalanok, a minőség szempontjából
elhanyagolhatóak és a teljesítés szempontjából lényegtelenek
lehetnek, így az ilyen értékelési szempont nem alkalmas arra, hogy a

24

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

lehető legjobb ajánlattevőt válassza ki ajánlatkérő. Az ilyen típusú
vállalások esetén tehát minden esetben szükséges
 ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (13) bekezdése szerint a
közbeszerzési
dokumentumokban
olyan
előírásokat
meghatározni, amelyek biztosítják, hogy az ajánlatkérő az
ajánlattevők által benyújtott információkat ellenőrizni tudja
annak megállapítása érdekében, hogy az ajánlat mennyiben
felel meg az értékelési szempontoknak (pl. az ajánlathoz leírás,
szakmai ajánlati tartalom csatolásának előírása) azzal, hogy
kétség esetén az ajánlatkérőnek meg kell győződnie az
ajánlattevő által benyújtott információk helytállóságáról;
továbbá
 ajánlatkérőnek konkrétan meghatározni a vállalások
betartásának ellenőrzési módját (pl. ki, milyen gyakorisággal,
milyen módon ellenőrzi). Illetve a vállalás be nem tartásához
kellő visszatartó erővel rendelkező szankciót szükséges
rendelni.
Ennek
megfelelően
konkrét
ellenőrzési
mechanizmusok rögzítése szükséges, melyeket nem elégséges
az általánosság szintjén megfogalmazni, és az ellenőrzési
mechanizmusoknak alkalmasaknak kell lenniük arra, hogy
segítségükkel a vállalt feltételek maradéktalan teljesítése
megállapítható legyen.
16. Az aránytalanul alacsony ár vizsgálata
A rendelet az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozóan külön
szabályokat állapít meg attól függően, hogy az építőipari rezsióradíj
mértéke az eljárásban a Kbt. 76. §-a szerint önállóan értékelésre kerül-e.
A 322/2015. Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése rendezi azt az esetet, amikor
a rezsióradíj mértéke az eljárásban a Kbt. 76. §-a szerint önállóan értékelésre kerül.
Eszerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, vagyis az ajánlatkérő
indokolás-kérési kötelezettségét teremti meg, ha az ajánlattevő által
alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd
Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében
megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.
A 322/2015. Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a
rezsióradíj mértéke az eljárásban a Kbt. 76. §-a szerint nem kerül önállóan
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értékelésre, az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján – ha valamely
ajánlat aránytalanul alacsony összeget tartalmaz – az értékelési
szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely
önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében köteles az azt megalapozó
adatokat, valamint indokolást kérni. Az ajánlatkérő ezen kéréséről – a
kérelem megküldésével egyidejűleg - a többi ajánlattevőt írásban értesíti.
Az ajánlatkérő az indokolás kérése során arról is tájékoztatást kér, hogy az
aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő mekkora összegű
rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes – az Épkiv.-ben
meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező
– költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Ha az ajánlattevő
által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb, mint az Építőipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter
rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértéke, az
ajánlatkérő különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 72. § (4) bekezdése szerinti
körülmények fennállását.
A Kbt. 72. § (4) bekezdése kimondja, hogy nem megfelelő az ajánlattevő
indokolása különösen akkor, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért
tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a
Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, azaz pl. megállapítható, hogy a kötelező legkisebb
munkabérre vonatkozó előírásoknak nem tudna ajánlattevő az adott
vállalási
ár
mellett
megfelelni.
Az
ajánlatkérő
az
ajánlat
megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott
ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is
tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.
17. Felelősségbiztosítás
A 322/2015. Korm. rendelet 26. §-a a korábbi szabályozásnak megfelelően
megtartja az ajánlattevőként szerződő fél azon kötelezettségét, miszerint
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell
kötnie, vagy a meglévő biztosítását kell kiterjesztenie az eljárást megindító
felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosításra.
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18. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozókra vonatkozó
rendelkezések
Az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési szerződés
teljesítése során a 322/2015. Korm. rendelet szabályai mellett a Kbt. 138. §ában foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás
alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot
tevőknek vagy – ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának
kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdés] –
a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes
ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott
gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.
A Kbt. 138. § (3) bekezdése az alvállalkozók bejelentése tekintetében állapít
meg szabályokat, annak érdekében, hogy a teljesítésben részt vevő
valamennyi alvállalkozó személye ismertté váljon az ajánlatkérő előtt. A
nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában,
majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni
vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az
ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az
alvállalkozók nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Megjegyezzük, hogy a 138. § rendelkezéseire tekintettel nem kizárt
alvállalkozó bevonása akkor sem, ha a 66. § (6) bekezdése alapján az
eljárásban az ajánlattevő még úgy nyilatkozott, hogy nem kíván
alvállalkozót igénybe venni.
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A Kbt. fenti szabályainak érvényesülését az ajánlatkérő a szerződés
teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni.
A 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése az alvállalkozói
szerződésekben a teljesítés elmaradása vagy hibás teljesítés estére kiköthető
biztosíték maximális mértékét a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás
10-10 %-ában határozza meg.
A 322/2015. Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az
árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést tartson, amely során a
beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.
Az egyeztetésen a feleknek a műszaki egyenértékűség és a legjobb ár-érték
arány szempontjának figyelembe vételével kell eljárnia. A felek csak az
ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben
egyezhetnek meg.
Ha a felek az előzőekben leírtaknak megfelelő helyettesítő termék
beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának
szabályait megfelelően alkalmazni kell.
A jogszabály előbbi rendelkezései egy jellemző esetét írják le az építési
beruházások esetén felmerülő módosítási igényeknek és ennek kereteit
pontosítják. Fontos ugyanakkor, hogy nem jelentenek eltérést a Kbt.
szabályaitól, a 322/2015. Korm. rendelet nem teremt a Kbt. 141. §-ában
foglaltakhoz képest új jogalapot a szerződés tartalmának módosítására.
A 322/2015. Korm. rendelet a korábbi szabályozáshoz képest újításként
vezeti be külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és
megfelelőség-igazolási terv készítését a kivitelezés során. A mintavételi és
megfelelőség-igazolási terv készítéséről – az uniós értékhatárt elérő vagy
meghaladó értékű építési beruházás esetén – a nyertes ajánlattevő köteles
gondoskodni.
A mintavételi és megfelelőség-igazolási tervben foglaltak teljesülését az ÉMI
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság vizsgálhatja.
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19. Az építési beruházás ellenértékének kifizetése
A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a szerint az ellenszolgáltatás kifizetésére
csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását
követően kerülhet sor.
A Kbt. az építési beruházás ellenértékének kifizetése körében több speciális
szabályt is tartalmaz, így külön rendelkezik a teljesítésigazolás kiállításáról,
valamint az előleg kifizetéséről.
A Kbt. 135. § (2) bekezdése kimondja, hogy építési beruházás
megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében, ha az ajánlatkérő az ajánlattevő írásbeli értesítésére (készre jelentés) - a szerződésben az
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő
tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy
megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevő kérésére a
teljesítésigazolást köteles kiadni.
A Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdése építési beruházások esetében az előleg
kifizetését illetően meghatároz egy kötelezően biztosítandó mértéket.
A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, ha a szerződés teljesítésének időtartama
a két hónapot meghaladja az ajánlatkérő a szerződésben foglalt tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió
forint előleg igénybevételének lehetőségét köteles biztosítani. Az ajánlatkérő
az ajánlattevő kérésére tehát minden olyan esetben köteles megfizetni az
előleg Kbt. által kötelezően meghatározott mértékét, amikor a szerződés
teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja. A Kbt. azonban
lehetővé teszi, hogy a felek e kötelezően biztosítandó mértéket meghaladó
összegű előleg fizetésében állapodjanak meg.
Az ajánlatkérő az előleg fizetését a kötelezően biztosítandó mérték
tekintetében nem teheti függővé a szerződő fél részéről biztosíték
nyújtásától.
A Kbt. 135. § (7) bekezdés szerinti előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítani ajánlatkérő számára kötelező, e kötelezettségnek önmagában
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nem tesz eleget azzal ajánlatkérő, ha az előleg igénybevételéről
nyilatkoztatja az ajánlattevőket. Erre tekintettel nem is tagadhatja meg
ajánlatkérő az előleg nyújtását, amennyiben a nyertes ajánlattevő korábban
akként nyilatkozott ajánlatában, hogy nem kíván igénybe venni előleget a
Kbt. 135. § (7) bekezdés szerinti mértékig vagy nem csatolta e nyilatkozatot.
A Kbt. 135. § (10) bekezdés értelmében ugyanis a Kbt. 135. § (7) bekezdésben
foglaltak a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy ettől
eltérően
állapodtak
meg.
Ilyenkor
egyéb
jogcselekmény
(szerződésmódosítás, ajánlatkérői nyilatkozat) nélkül jogosulttá válik a
nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerinti előlegre (az ugyanis a
szerződés részévé válik).
Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén a Kbt. 135. § (9) bekezdése
kimondja, hogy szállítói kifizetés során az ajánlatkérő – ha külön jogszabály
magasabb mértékű szállítói előleg nyújtását nem írja elő – köteles a
szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének
lehetőségét köteles biztosítani. Ebben az esetben az ajánlatkérő által kikötött
biztosíték mértéke nem haladhatja meg a szerződés – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összegének 10%-a és
az igényelt szállítói előleg különbözetének mértékét.
A 322/2015. Korm. rendelet a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében
meghatározott, kötelezően biztosítandó előleg kifizetése kapcsán előírja, hogy az
ajánlatkérő – vagy támogatásból megvalósuló építési beruházás esetén
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – az előleget az
ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül köteles kifizetni, illetve, hogy az előleg összegét a szerződés
későbbi módosítása nem érinti. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes
nettó ellenszolgáltatás értéke.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében meghatározottnál
magasabb összegű előleg fizetését vállalja, ajánlatkérőnek legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül kizárólag az előleg első
részletét kell megfizetnie. Ebben az esetben az előleg kifizetése több
részletben is történhet.
Az ajánlatkérő köteles – a 322/2015. Korm. rendelet 32. § (2)-(6) bekezdésben
foglaltak szerint – az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő
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időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként a részszámlázás lehetőségét
biztosítani, ha az építési beruházás megvalósítására irányuló szerződés
•
•

teljesítésének időtartama a hat hónapot meghaladja, és
a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás mértéke az ötvenmillió
forintot meghaladja.

A 322/2015. Korm. rendelet 32/A-32/B. §-a határozza meg a nyertes
ajánlattevő(k) és az alvállalkozók kifizetésére vonatkozó szabályokat.
Eszerint építési beruházás esetében a nyertes ajánlattevőként szerződő fél amennyiben a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ezekben a
rendelkezésekben foglalt szabályok szerint haladéktalanul kifizeti az
alvállalkozóknak járó ellenértéket, és csak ezt követően válik jogosulttá a
fővállalkozónak járó ellenszolgáltatásra [322/2015. Korm. rendelet 32/A. §
(1) bekezdés e)-g) pontja].

IV.

Építési koncesszió

A 322/2015. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében kimondja, hogy
szabályainak alkalmazása során építési beruházás alatt építési koncessziót
is érteni kell. Az építési koncesszióra vonatkozó eltérő szabályokat a
322/2015. Korm. rendelet 33. §-a állapítja meg.
Az építési koncesszió fogalmát a Kbt. 8. § (5) bekezdése határozza meg,
miszerint építési koncesszió a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban
megkötött visszterhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a Kbt.
8. § (3) bekezdésében meghatározott építési beruházást rendel meg, és az
ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának
meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli
ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár az építmény hasznosításához
kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.
A 322/2015. Korm. rendelet a Kbt. fogalom meghatározásából kiindulva
kimondja, hogy építési koncesszió esetén az ellenérték kifizetésére
vonatkozó szabályainak alkalmazása nem kötelező, tekintettel arra, hogy
egy építmény hasznosítási jogának átengedésére kötött építési koncesszió
esetén a hasznosítási jog átengedése – adott esetben pénzbeli
ellenszolgáltatással együtt – minősül ellenszolgáltatásnak.
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A rendelet az építési beruházás esetében az alkalmasság vizsgálata körében
előírtakkal ellentétben építési koncessziónál lehetővé teszi, hogy az
ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági
alkalmasság körében vizsgálja az ajánlattevőnek, illetve a részvételre
jelentkezőnek a saját vagy jogelődje beszámolójának adataiból képzett
mutatószámokat.

V.

A műemlékekkel kapcsolatos építési beruházások

Műemlékkel kapcsolatos építési beruházás alatt olyan hatósági engedélyhez
kötött építési beruházást kell érteni, amelyet a kulturális örökség
védelméről szóló törvényben meghatározott műemléken, vagy
nyilvántartott műemléki értéken végeznek. A Közbeszerzési Hatóság
álláspontja szerint a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás minősítése
független attól, hogy az adott építési tevékenység ténylegesen az épület
műemléki részét vagy az adott épület más elemét érinti.
A 322/2015. Korm. rendelet szabályai a műemlékekkel kapcsolatos építési
beruházásokra is alkalmazandók, a 34. §-ban foglalt eltérésekkel.
A 322/2015. Korm. rendelet a műemlékekkel kapcsolatos építési
beruházások esetében az ajánlatkérő által kötelezően érvényesítendő
alkalmassági kritériumokat határoz meg, amelyek a műemlékkel (illetve
más ország jogrendje szerint azzal egyenértékű építmény-kategóriával)
kapcsolatos referencia-munkákra és a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekre vonatkoznak.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
321/2015. Korm. rendelet) foglaltakkal összhangban a műszaki és szakmai
alkalmasság körében köteles előírni az előző öt év legjelentősebb műemléki
építési beruházásainak ismertetését, valamint, hogy az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező adja meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt
szakemberek és vezetők (legalább a műemléki részszakterületen felelős
műszaki vezető, műemléki restaurátor, műemléki épületkutató, stb.)
megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését, és igazolja,
hogy az érintett személyek (szervezetek) jogosultak a feladat ellátására.
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________________________________________
[1] Az építmény fogalmát az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 8. pontja tartalmazza.
[2] A tervpályázati eljárás részletes szabályait a tervpályázati eljárásokról
szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.
[3] Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 7. § (3) bekezdése szerint az építtető az építési beruházás
előkészítése, lebonyolítása, szervezése és folytatása során a (2) bekezdésben
meghatározott feladataira és azon túlmenő, szerződésben meghatározott
feladatokra beruházáslebonyolítót bízhat meg.
[4] A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint az
ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak
meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Ez utóbbi esetben a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem
szükséges.
[5] A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az
ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a műszaki, illetve szakmai
alkalmassága építési beruházás esetében igazolható az eljárást megindító
felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban
megküldésétől - visszafelé számított öt év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetésével. Az ajánlatkérő köteles az öt év teljesítését
figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása
érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás
feladásától (megküldésétől) visszafelé számított nyolc évben teljesített
építési beruházásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást
megindító felhívásban jelezte.
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése szerint amennyiben a (2)
bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő
a) öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett,
b) nyolc év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett
építési beruházásokat veszi figyelembe.
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A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2b) bekezdése szerint ha a megfelelő
szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő a (2a)
bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltaknál korábban megkezdett építési
beruházásokat is figyelembe vehet, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító
felhívásban jelezte. Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban megjelöli, hogy hány éven belül megkezdett építési
beruházásokat vesz figyelembe.
[1] A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban
működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv; a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i
2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.
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A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója
a hiánypótlás szabályairól
(KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.)

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 183. §-ának c) pontja
alapján az alábbiak szerint útmutatót ad ki a Kbt. 71. §-a szerinti
hiánypótlási szabályokról.
Előzetesen rögzítendő, hogy a Kbt. 71. §-ában megfogalmazott hiánypótlási
szabályokat – mivel minden egyes közbeszerzési eljárás eltérő
specifikumokat hordoz – mindig az adott konkrét ügy egyedi körülményei,
adatai alapján kell megvizsgálni, így a jelen útmutatóban tett
megállapítások sem alkalmazhatóak általános jelleggel a közbeszerzési
eljárásokban.
I.

A hiánypótlás célja

A hiánypótlás jogintézményét a jogalkotó annak érdekében hozta létre, hogy
a közbeszerzési eljárásokban biztosítsa a széles körű versenyt, azáltal, hogy
az érvénytelenség minél kevesebb ajánlatot vagy részvételi jelentkezést
érintsen, és a közbeszerzési eljárások – hiányosan vagy nem megfelelően
benyújtott ajánlatokra vagy részvételi jelentkezésekre visszavezethető –
eredménytelensége minél kevesebb számban forduljon elő. A hiánypótlás
lehetősége hozzájárul ahhoz, hogy a kevésbé rutinos, közbeszerzési
szakértelemmel nem rendelkező gazdasági szereplők is nagyobb eséllyel
tudjanak sikeresen részt venni a közbeszerzési eljárásokban.
A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás,
hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg
az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati
kötöttség beállt. A tárgyalt jogintézmény tehát nem lehet eszköze az ajánlati
kötöttség megsértésének, illetve egy meg nem tett vállalást nem lehet
hiánypótlás keretében megtenni.
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A másik oldalról a hiánypótlás célja a közbeszerzési eljárásokban a
gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok hibáinak,
hiányosságainak javítása, pótlása, illetve az erre való figyelemfelhívás. Ezzel
összefüggésben a Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az
ajánlat és a részvételi jelentkezés tartalmi és formai követelményeknek
megfelelő elkészítése a gazdasági szereplő kötelezettsége [Kbt. 66. § (1)
bekezdés], ezért a hiánypótlás jogintézménye nem szolgálhat a gazdasági
szereplők e kötelezettsége teljesítésének helyettesítésére.

II.

A Kbt. hiánypótlásra, felvilágosítás kérésre és számítási hiba
javítására vonatkozó szabályai kapcsán felmerülő egyes kérdések

A hiánypótlás szabályainak alkalmazása a nyilatkozati elv mellett
A közbeszerzési eljárásban az előzetes igazolások bírálata során („első”
bírálati szakasz) az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat
vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az
alkalmassági követelmények és a kizáró okok, továbbá a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumok ellenőrzésére köteles elfogadni az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, valamint minden
egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét
ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket
elvégezni [Kbt. 69. § (2) bekezdés].
A bírálat ezen szakaszában az egységes európai közbeszerzési dokumentum
hiányosságait és hibáit is lehet hiánypótlás keretében korrigálni.
Az előzetes igazolások bírálatát („első” bírálati szakasz) követően az
ajánlatkérő értékeli a megfelelőnek ítélt ajánlatokat.
A Kbt. 81. § (4) bekezdés első mondata szerint nyílt eljárásban az ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el. A Kbt. 81. § (5) bekezdés első
mondata szerint az ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító
felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok bírálatát - az egységes
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európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az
ajánlatok értékelését követően végzi el. A fenti rendelkezések a fordított
bírálatról szólnak, amelynek lehetősége nagy segítséget jelenthet az
ajánlatkérő számára a nyílt eljárásban beérkező magas számú ajánlatok
bírálata
során.
A
fordított
bírálat
esetében
a
megajánlás
megalapozottságának vizsgálatához feltétlenül szükséges bírálati
cselekmények elvégzésére – így a hiánypótlásra is – lehetőség van már az
értékelési szakaszban is.1
Az ajánlatkérő a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően felhívja a kizáró okok,
az alkalmassági követelmények valamint az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására. A Kbt. 69. § (5) bekezdésének 2019. április 1.
napjától hatályos rendelkezései egyértelműen elkülönítik azt az esetet, ha az
ajánlattevő egyáltalán nem, vagy határidőn túl nyújt be igazolást valamely
kizáró ok, alkalmassági feltétel vagy a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritérium tekintetében, valamint azt, ha az igazolás hiányos, illetve
nem egyértelmű tartalmú. Amíg az első esetben az ajánlattevő ajánlata
érvénytelen, addig a második esetben lehetőség van hiánypótlásra és/vagy
felvilágosítás kérésére.
Lényeges szabály a Kbt. 71. § (4) bekezdésében, hogy abban az esetben, ha
az ajánlattevő (részvételre jelentkező) olyan alvállalkozót nevezett meg,
vagy olyan kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, amely a Kbt. 62. §
(1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja, vagy korábbi eljárásban tanúsított
magatartása miatt j) pontja, illetőleg – ha az eljárásban alkalmazásra kerül –
a Kbt. 63. §-a szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, az ajánlatkérőnek nem az
ajánlattevőt (részvételre jelentkezőt) kell kizárnia az eljárásból, hanem a
kizáró okkal érintett alvállalkozót vagy kapacitást biztosító szervezetet,
amely helyett az ajánlattevő (részvételre jelentkező) másik alvállalkozót
vagy kapacitást biztosító szervezetet jelenthet be hiánypótlás útján, akként,
hogy a kizárással érintett gazdasági szereplő kizárásával egyidejűleg az
ajánlatkérőnek fel kell hívnia az ajánlattevőt (részvételre jelentkezőt), hogy
– szükség esetén – új alvállalkozót, vagy kapacitást biztosító szervezetet
nevezzen meg. Új alvállalkozó vagy kapacitást biztosító szervezet
megnevezése nem kötelező, ugyanakkor az ajánlat érvényessége érdekében
Kbt. 76. § (13) bekezdés: az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban olyan előírásokat határoz meg,
amelyek biztosítják, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevők által benyújtott információkat ellenőrizni tudja annak
megállapítása érdekében, hogy az ajánlat mennyiben felel meg az értékelési szempontoknak. Kétség esetén az
ajánlatkérőnek meg kell győződnie az ajánlattevő által benyújtott információk helytállóságáról.
1
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szükséges lehet, ha ennek hiányában az ajánlattevő alkalmassága nem lenne
igazolt teljes körűen.
A Kbt. 71. § (8) bekezdése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvényhez (2011-es Kbt.) képest újraszabályozta az ajánlat szakmai
tartalmának korrekciójára vonatkozó rendelkezéseket is. A Kbt. 71. § (8)
bekezdése értelmében az átalánydíjas szerződés esetén immár beszerzési
tárgytól függetlenül lehetőség van az árazott költségvetés (részletes
árajánlat) valamely tételének és egységárának pótlására, módosítására,
kiegészítésére vagy törlésére feltéve, hogy a teljes ajánlati ár vagy annak
értékelés alá eső részösszege és az ajánlattevők között az értékeléskor
kialakuló sorrend nem változik.
A Kbt. 71. § (9) bekezdése a szakember cseréjéről rendelkezik azzal, hogy
hiánypótlás keretében az értékelés körében bemutatott szakember személye
(ha a személyi állomány szervezettsége, képzettsége vagy tapasztalata
értékelési szempont) akkor változhat, ha a szakember a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított
magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy – ha az ajánlatkérő előírta – a 63.
§ szerinti kizáró ok hatálya alatt áll vagy az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés miatt szükséges.
A Kbt. 71. § (9) bekezdése szerinti hiánypótlás további korlátja, hogy a
bemutatott új szakembernek az értékeléskor figyelembe veendő minden
releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékűnek kell
lennie (magasabb tapasztalattal vagy képzettséggel rendelkező szakember
bemutatása nem befolyásolja az értékelést, valamint abban az esetben, ha a
szakember tapasztalata vagy képzettsége ugyan alacsonyabb a korábbinál,
de így is meghaladja az értékelésre kerülő maximális mértéket, a legalább
egyenértékűség ebben a viszonylatban megállapítható). Ha az értékeléshez
a felolvasólapon feltüntetett adat és az azt alátámasztó dokumentum
tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítással vagy
hiánypótlással a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, azt az
adatot kell figyelembe venni, amelyet a szakemberre vonatkozó csatolt
dokumentumok alátámasztanak. Ezt a rendelkezést nem lehet alkalmazni,
ha az így figyelembe veendő érték a felolvasólapon rögzítettnél kedvezőbb
lenne. Ebben az esetben (ha az ellentmondás fennáll, és a felolvasólapon
feltüntetett adat kevésbé kedvező) az értékeléskor a felolvasólapon szereplő
adatot kell figyelembe venni.
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A Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján abban az esetben, ha a hiánypótlás
túlterjeszkedik azon, hogy az ajánlat/részvételi jelentkezés a közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályokban rögzített előírásnak megfeleljen,
akkor az a hiánypótlási korlátokba ütközik és ez esetben vagy ha a
hiánypótlást nem teljesítették vagy nem határidőben teljesítették az
ajánlatot/részvételi jelentkezést eredeti tartalma alapján kell elbírálni, azaz
a felsoroltak bármelyike nem jelent automatikus érvénytelenséget.
A számítási hiba javítása2
Átalánydíjas szerződés esetén az ajánlatkérőnek előbb a számítási hiba
javítását kell elvégeznie, majd ezt követően van lehetősége – szükség szerint
– hiánypótlást kérni.
A számítási hiba javítása a módosított rendelkezések alapján kétlépcsőssé
vált. Az új rendelkezések szerint abban nem változott az ajánlatkérő
kötelezettsége, hogy a számítási hiba észlelése esetén a hiba javításának
eredményét meg kell állapítania (első lépcső). A változás abban áll, hogy
magát a hiba javítását az ajánlattevőnek kell elvégeznie (második lépcső). A
módosított rendelkezések szerint érvénytelenségi ok, ha az ajánlatkérő
felhívására az ajánlattevő a módosítást nem teljesíti, az előírt határidőn túl
teljesíti, vagy az ajánlatkérő által megadott adatot hibásan vezeti át az
ajánlatában.
Abban az esetben, ha az ajánlatkérő nyílt eljárásában fordított bírálatot
alkalmaz, a megajánlás megalapozottságának vizsgálata során bármely
ajánlatban előforduló számítási hiba javítása szükségszerű a közbeszerzési
alapelveknek való megfelelés érdekében. Erre vonatkozóan az ajánlatkérő
tesz javaslatot, és azt technikailag az ajánlattevő végzi el.

III.

A hiánypótlással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések,
különös tekintettel a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatára

Az alábbiakban a jogértelmezési gyakorlatban legtöbbször felmerülő
kérdéseket vesszük sorra a Közbeszerzési Hatóság jogértelmezésében,
valamint ehhez kapcsolódóan a Közbeszerzési Döntőbizottság egyes
2

Hatályos 2019. április 1-től.
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döntései tartalmát ismertetjük. A Közbeszerzési Döntőbizottság döntései
minden esetben egyedi ügyekre vonatkoznak, ugyanakkor a jogértelmezés
számára iránymutatásul szolgálnak. A Kbt. 2015. november 1-jén lépett
hatályba. Az útmutatóban ismertetésre kerülnek azok a Közbeszerzési
Döntőbizottság által hozott korábbi határozatok, amelyek alapjául szolgáló
jogszabályi rendelkezések tartalma a korábbi szabályozáshoz képest
érdemben nem változott, így az említett határozatok az új szabályozási
környezetben változatlanul irányadónak tekinthetők.
A kétszeres hiánypótlás tilalma
Nem ütközik a kétszeres hiánypótlás tilalmába, ha az ajánlat/részvételi
jelentkezés benyújtásakor hiányzó dokumentumot hiánypótlásban
nyújtanak be először, de hibás tartalommal3 vagy egy hiányosan benyújtott
dokumentum hiánypótlása során egy teljesen új dokumentumot nyújtanak
be ismételten hiányos tartalommal. Ezekben az esetekben a hiba, hiányosság
újabb hiánypótlással korrigálható, feltéve, hogy nem ugyanaz az elem
hiányzik az új dokumentumból, mint a korábban hiánypótoltatott
dokumentumból.
Amennyiben az ajánlatkérő olyan hiányt észlel, amely az eredeti
ajánlat/részvételi jelentkezés vonatkozásában merült fel, de arra
vonatkozóan hiánypótlási felhívást még nem bocsátott ki, köteles azt
hiánypótoltatni. A Kbt. 71. § (6) bekezdése a hiánypótlásra felhívás
kötelezettsége alóli kivételként rögzíti, ha a hiánypótlással az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező az ajánlatban/részvételi jelentkezésben
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és erre a
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A
kivétel alkalmazásának azonban feltétele, hogy az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem – vagy csak az
általa meghatározott korlátozással – rendel el újabb hiánypótlást.
A hiánypótlási határidő meghosszabbítása
A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a hiánypótlás teljesítésére
megállapított határidő minden ajánlattevő/részvételre jelentkező egyidejű
tájékoztatása
mellett,
a
hiánypótlási
határidő
lejárta
előtt
meghosszabbítható, feltéve, hogy az alapelvi sérelmekkel nem jár.

3
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Hiánypótlási határidő folyamatban léte nélkül benyújtott önkéntes
hiánypótlás kérdése
A Kbt. 71. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevő/részvételre jelentkező
önkéntes hiánypótlás keretében nem tehet eleget utólagosan, az ajánlatkérő
által eredetileg megadott határidőben nem teljesített eredeti hiánypótlási
felhívásnak, tekintettel arra – és egyben függetlenül attól –, hogy az eredeti
hiánypótlási határidőben erre módja és lehetősége volt.4
Kiemelendő, hogy önkéntes hiánypótlás teljesítésére csak az ajánlatkérő
által elrendelt hiánypótlás határidejében kerülhet sor.
Hiánypótlás elrendelése és annak nem teljesítése formai hiba esetén
Az ajánlatkérő formai hiányosság esetén is köteles hiánypótlást elrendelni,
tekintettel arra, hogy a hiánypótlás célja, hogy az ajánlat/részvételi
jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
Fontos azonban különbséget tenni a törvény által előírt és az ajánlatkérő
által meghatározott formai követelmények között, figyelemmel arra, hogy a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati,
ajánlattételi
vagy
részvételi
felhívásban
és
a
közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő
által előírt formai követelményeit.
Érvénytelenné tehát csak – az adott esetben irányadó – jogszabályok által
előírt formai előírások hiánya esetén lehet nyilvánítani az
ajánlatot/részvételi jelentkezést. Az ajánlatok papíralapon történő
benyújtása esetén [Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e)-f) pont] ezeket a formai
követelményeket a Kbt. 47. § (2a) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (2)
bekezdése rögzíti.5 Az ajánlatkérő által előírt formai követelmények hiánya
esetében
az
ajánlat/részvételi
jelentkezés
nem
nyilvánítható
érvénytelennek. Fontos továbbá, hogy a bírálati kötelezettség alapján
ajánlatkérő valamennyi, általa előírt formai követelménynek való
Közbeszerzési Döntőbizottság D.238/11/2015. számú és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.
K.33.319/2014/2012. számú ítéletével érintett D.366/15/2014. számú határozata
5 Hatályos 2019. április 1-től
4
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megfelelést is vizsgáljon meg és dokumentáljon [különös tekintettel egy
későbbi esetleges Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás lehetőségére].
Hiánypótlás kizáró ok fennállása esetén
A Kbt. 62. § (1) bekezdése szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az itt [a)-q) pontokban] felsorolt
kizáró ok bármelyikének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése
kimondja, hogy az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az
ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Fentiek értelmében, a kizáró okok hiányának a közbeszerzési eljárás teljes
tartama alatt megállapíthatónak kell lennie, így bármikor valósulnak meg
valamely kizáró ok feltételei, az érintett gazdasági szereplőt ki kell zárni a
közbeszerzési eljárásból, e tekintetben nincs lehetőség hiánypótlásra.
Az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f)
pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére kezdeményezheti a Közbeszerzési Hatóságnál a
megbízhatósága megállapítását. Az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint
az erre vonatkozó végleges határozatot az egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványa mellékleteként, az ajánlat/részvételi
jelentkezés
részeként
kell
benyújtani.
Amennyiben
az
ajánlattevő/részvételre jelentkező rendelkezik az ajánlattétel/részvételre
jelentkezés időpontjában a Közbeszerzési Hatóság említett véglegessé vált
határozatával – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával –,
azonban annak benyújtása az ajánlatban/részvételi jelentkezésben elmarad,
az említett hiányosság hiánypótlás keretében pótolható. Az öntisztázás
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részletszabályaira vonatkozóan
tájékoztatót tett közzé.6

a

Közbeszerzési

Hatóság

Elnöke

A Kbt. 71. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró okkal érintett
gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt alvállalkozó vagy
kapacitást nyújtó gazdasági szereplő helyett szükség esetén más gazdasági
szereplő megnevezésére. A jogszabályhely megnevezi azon kizáró okokat,
amelyek esetében ez a szabály alkalmazható.
A Kbt. 69. § (13) bekezdés alkalmazása és a hiánypótlás kapcsolata
A Kbt. 69. § (13) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban vagy
részvételi jelentkezésben benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának
ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól
vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet
három munkanapon belül köteles az információt megadni.
A Közbeszerzési Hatóság hangsúlyozza, hogy a Kbt. 69. § (13) bekezdésének
alkalmazása nem helyettesíti a hiánypótlás alkalmazását.
Üzleti titokká nyilvánítás jogszerűsége, hiánypótlás keretében történő
kezelése
A Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés érvénytelen, ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti
titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja;
vagy a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem
megfelelő.
A korábban hatályos Kbt. sok vitát kiváltó rendelkezéseit a gyakorlati
tapasztalatok alapján a jogalkotó újragondolta és a hatályos Kbt. az üzleti
titokra való hivatkozás lehetőségét bizonyos mértékben korlátok közé
szorítja (a korábbi gyakorlatban sok esetben fordult elő, hogy egyes
gazdasági szereplők teljes ajánlatukat vagy részvételi jelentkezésüket üzleti
titokká nyilvánították). A Kbt. 44. §-ának (4) bekezdése rögzíti, hogy
amennyiben a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti
6https://www.kozbeszerzes.hu/data/filer_public/b4/be/b4bea98e-5b7b-41cb-932f-

dd2cd266adc3/elnoki_tajekoztato_az_ontisztazasrol.pdf
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titokká nyilvánítása során a 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem
tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum
benyújtására. Ha az érintett gazdasági szereplő a hiánypótlási felhívásra
sem nyújtja be a törvényi előírásoknak megfelelően az üzleti titkot
tartalmazó dokumentumot, akkor ajánlata, vagy részvételi jelentkezése a
Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.7
Felolvasólap hiánypótlása
A Közbeszerzési Döntőbizottság a D.527/20/2013. számú határozatában
arra a megállapításra jutott, hogy az adott ügyben a felolvasólap hiánya
egyszerű, nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó tartalmi ajánlati
hibának minősült, amelynek korrigálását a Kbt. – egyéb feltételek fennállása
esetén – lehetővé teszi, így az adott esetben e hiány önkéntes hiánypótlással
történő korrigálása nem járt az ajánlati kötöttség megsértésével. Az ügy
egyedi jellege alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította, hogy
az ajánlati ár az ajánlat egyik lényegi elemét adja a megvalósítandó műszaki
ajánlaton kívül. Ez fejeződik ki a jogalkotó azon szabályozásában, ahol
kötelező tartalmi elemként rögzíti az ellenszolgáltatás összegét, mint az
értékelés egyik mércéjét. Jelen esetben ajánlatkérő az egyösszegű ajánlati
áron kívül kérte a költségvetés kitöltését. Ebből következően a felolvasólap
és a tételes költségvetés egymással összefügg, külön-külön nem kezelhető,
így egyik dokumentum sem nevezhető fajsúlyosabbnak a másiknál. Fontos
annak kiemelése is, hogy jelen esetben az érintett ajánlattevő által önkéntes
hiánypótlásként becsatolt felolvasólap azonos összeget tartalmazott, mint az
árazott költségvetésben és a szerződéstervezetben feltüntetett ajánlati ár. Az
ajánlati árat tulajdonképpen a tételes költségvetés benyújtásával kellett
meghatározni, amelynek az érintett ajánlattevő hiánytalanul eleget tett,
ténylegesen és teljeskörűen a beszerzés tárgyára megtéve ajánlatát. A
felolvasólap hiánypótlása – és az abban feltüntetett ajánlati ár – így nem
eredményezte sem az ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső
részösszegének, sem az ajánlattevők közötti verseny eredményének és az
értékeléskor [69. § (3) bekezdése] kialakuló sorrend változását.
Fentiekből következik, hogy amennyiben a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
információk (főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek) az ajánlatból megállapíthatóak,
7

Kbt.-hez írt miniszteri indokolás

11

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

úgy a felolvasólap hiánypótlás keretében is benyújtható, míg ellenkező
esetben (bármely értékelési szempontra tett megajánlás hiányzik) a hiány
nem pótolható.
Kizárólag felolvasólap kerül benyújtásra
Előfordulhat, hogy az ajánlattevő csak felolvasólapot nyújt be az ajánlattételi
határidő lejártáig. A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint ebben az
esetben az ajánlat akkor minősül érvénytelennek, ha az ajánlatkérő olyan
dokumentum csatolását is előírta, amely vonatkozásában hiánypótlási
felhívás kibocsátásának nincs helye (pl. szakmai ajánlat teljes hiánya,
ajánlati biztosíték teljes hiánya).
Hiánypótlási felhívás egyértelműsége
Tekintettel a kérdéskör kiemelt fontosságára és más kérdéskörökkel –
mindenekelőtt a kétszeres hiánypótlás tilalmával – való összefüggésére, a
Közbeszerzési Döntőbizottság több döntésében is foglalkozott a
hiánypótlási felhívás egyértelmű megfogalmazásával.
A D. 459/11/2014. számú határozatában a jogorvoslati szerv rögzítette,
hogy a Kbt. azt tette az ajánlatkérő számára kötelezővé, hogy a benyújtott
ajánlatokat bírálja el, értékelje, és ennek során alkalmazza azokat a
jogintézményeket, melyek alapján az ajánlat megfelel az ajánlatkérői és a
jogszabályi elvárásoknak, és amelyek alapján megalapozott döntést hozhat.
A jogalkotó széles körben biztosította a hiánypótlás lehetőségét annak
érdekében, hogy minél több ajánlat érvényesként vehessen részt az
ajánlattevők szerződés elnyerésére irányuló versenyében. Az állandósult
joggyakorlat szerint az ajánlatkérőnek hiánypótlási felhívásában
egyértelműen kell megfogalmaznia az adott ajánlatban általa fellelt
hiányokat, hiányosságokat, az érintett ajánlattevő tudomására kell hoznia,
hogy a szóban forgó ajánlat mely hiányosságát kell pótolnia és milyen
módon, hogy az ajánlat érvényes legyen.
A D.81/12/2013. számú határozatában pedig megállapította, hogy az
ajánlatkérőnek a hiánypótlási felhívás keretében tájékoztatást kell kérnie,
hogy melyek azok a nem egyértelmű adatok az alkalmasság igazolása
körében, melyekből az adott hiányosságra, a szakmai gyakorlati idő
elégtelen voltára következtetett. Ebben az esetben az ajánlatkérő a
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következő hiánypótlási felhívást tette: „Hiánypótlásként pótlandó az X.
oldalon becsatolt projektasszisztens önéletrajza, melyből minden kétséget
kizáró módon kiderül, hogy a szakember legalább 3 éves irodai
munkatapasztalattal bír." A hiánypótlás benyújtását követően, az
ajánlatkérő mégis érvénytelennek nyilvánította az ajánlattevő ajánlatát a
következő hivatkozással: "Ajánlattevő hiánypótlás keretében csatolt,
szakember önéletrajzából továbbra sem állapítható meg minden kétséget
kizáró módon, hogy az adott szakember rendelkezik 3 éves irodai
munkatapasztalattal (...)." Az ajánlattevő arra hivatkozott, hogy az
ajánlatkérő a dokumentációban az életrajzra vonatkozóan iratmintát,
tartalmi és formai előírásokat nem határozott meg, továbbá azt sem írta elő,
hogy a 3 év munkatapasztalatot milyen módon kell bemutatni. A
Közbeszerzési Döntőbizottság ebben az esetben megállapította, hogy nem
volt elvárható az adott ajánlattevőtől, hogy a hiánypótlási felhívásból
következtetni tudjon arra, hogy az ajánlatkérő az adott előírást pontosan
miként értelmezi.

„0”-s megajánlás és a hiányzó megajánlás hiánypótolhatósága, az árazott
költségvetés hiánypótlása
1. Átalánydíjas szerződések esete
Az átalánydíjas szerződések esete azért képez külön csoportot, mert a
jogalkotó a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában engedi ezen szerződések
esetén az árazott költségvetés valamely tételének és egységárának a
pótlását, módosítását, kiegészítését vagy törlését.
A korábbi szabályozáshoz képest változás, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b)
pontja egyértelművé teszi, hogy az árazott költségvetés javítására
átalánydíjas szerződésnél minden beszerzési tárgy esetében lehetőség van.
A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a hiánypótlás vagy a felvilágosítás
megadása során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az
ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a
szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan
nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány
pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható,
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy

13

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

annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor
kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
A Közbeszerzési Döntőbizottság D.231/2013. számú határozata alapjául
szolgáló ügyben az ajánlattevő nem csatolt kereskedelmi ajánlatot (amely az
árazott költségvetést tartalmazta). A Közbeszerzési Döntőbizottság úgy
ítélte meg, hogy ez nem tekinthető olyan nem jelentős egyedi
részletkérdésre vonatkozó hibának, amely a 2011-es Kbt. 67. § (8) bekezdése
alapján pótolható lett volna.
Az ajánlatkérőnek 0-ás megajánlás esetén – főszabály szerint – kötelessége
hiánypótlást elrendelni, de figyelembe kell vennie például a 0-ás
megajánlások számát, illetve az ahhoz tartozó tétel jelentőségét. Ez utóbbiak
nagyobb száma, illetve az érintett tétel nagyobb jelentősége afelé mutathat,
hogy az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné
kell nyilvánítani.
A Közbeszerzési Döntőbizottság D.446/16/2013. számú határozata szerint
átalánydíjas szerződés esetén – amennyiben az ajánlattevő egyes tételeket 0
összegű ellenértékkel szerepeltetett a költségvetésben – az ajánlatkérő arra
vonatkozóan hiánypótlást/felvilágosítást kérhet, hogy az ajánlattevő az
ajánlati ár meghatározásakor az adott tételek műszaki ellenértékeként
milyen értékkel kalkulált, illetve az ellenértéket mely költségvetési soron
szerepeltette. Nem kötelező azonban felvilágosítást kérni, ha a 0 összegű
ellenérték indoka egyértelmű például azért, mert a munka jellegéből
adódóan az adott tételhez nem társul anyagköltség vagy díjköltség.
A Közbeszerzési Döntőbizottság D.399/9/2017. számú határozata szerint
az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás
alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással járó munkanem
esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „0”-Ft megajánlás,
és csak a beérkezett ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az
ajánlatok érvényessége kérdésében.

2. Egyéb esetek
Nem átalánydíjas szerződések esetén a jogalkotó, eltérően a 71. § (8)
bekezdés b) pontjától, kifejezetten nem rendelkezik az árazott költségvetés
valamely tétele, illetve egységára pótlásáról, módosításáról, kiegészítéséről,
illetve törléséről. Így ezekben az esetekben hiánypótlás keretében csak olyan
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nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány
pótolható, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá
eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló
sorrendet nem befolyásolja.
Mindazonáltal az ajánlatkérőnek ezen esetekben célszerű figyelemmel
lennie a korábbi döntőbizottsági joggyakorlatra, mely alapján, ha valamely
ajánlattevő nem teszi meg az ajánlatát a teljes beszerzési tárgyra, a teljes
műszaki tartalomra, a hiánypótlási szabályok szerint nem áll fenn jogszerű
lehetőség az ajánlat ezen hibájának korrigálására.8
A 0-val történő megajánlás mellett nincs valós ajánlattétel, ez nem minősül
tényleges, valós ár megajánlásnak a Közbeszerzési Döntőbizottság
megítélése szerint (D.432/16/2012). A költségeket az ajánlattevőnek ott kell
feltüntetnie, ahol az valójában felmerül. Így az egyes költségtényezők nem
csoportosíthatóak át sem egy adott feladaton belül, sem pedig pl. harmadik
személyekkel kötött más szerződések költségei között (D.808/8/2010.,
D.725/20/2011.).
Hiánypótlás és felvilágosítás kérés kapcsolata
A Kbt. 71. §-ából az következik, hogy a felvilágosítás megadása nem járhat
azzal, hogy az ajánlatkérő által már korábban hiánypótlási felhívásban
megjelölt és az ajánlattevő által nem pótolt hiányok a felvilágosítás
adásának keretében kerülhessenek benyújtásra. A hiánypótlás és a
felvilágosítás intézménye egymást követően is alkalmazható az ajánlatkérő
részéről, azonban a felvilágosítás kérés tekintetében is figyelembe kell venni
a Kbt. 71. § (6) bekezdésében és a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglalt
tilalmakat [D.496/15/2012.]. Ajánlatkérőnek tehát lehetősége van mindkét
jogintézmény alkalmazására, ugyanakkor azok nem irányulhatnak azonos
elemre. A két jogintézmény célja azonos, ez pedig az ajánlat/részvételi
jelentkezés megfelelővé tétele a közbeszerzési dokumentumok,
jogszabályok előírásainak. Kiemelt figyelmet kell fordítani ugyanakkor arra,
hogy a felvilágosítás-kérés nem irányulhat hiánypótlás keretében nem
teljesített kötelezettség pótlására, az a kétszeres hiánypótlás tilalmába
ütközik.

Lásd a D.426/9/2012. és a D.431/2012. számú határozatokat, valamint a 4.K.31.610/2013/6. számú ítéletet, amely
a D.431/2012. számú határozat bírósági felülvizsgálata eredményeként született
8
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Az új gazdasági szereplő bevonása
A Kbt. 71. §-a nem tartalmazza azt a tilalmi szabályt, miszerint új gazdasági
szereplő bevonása hiánypótlás keretében nem lehetséges. Ugyanakkor az
ajánlatkérői oldalon az új gazdasági szereplő bemutatásával járó újabb
hiányok feltárása megnövelheti az eljárások időigényét. Ennek a helyzetnek
a kezelését a jogalkotó az ajánlatkérőre bízta a Kbt. 71. § (6) bekezdésének
második mondata alapján azzal, hogy az eljárást megindító felhívásban
maga rendelkezzen arról, hogy az újonnan bemutatott gazdasági szereplők
vonatkozásában benyújtott iratok tekintetében kizárja a hiánypótlást, illetve
csak az általa meghatározott korlátozással biztosítja azt.
Jogalkotói cél, hogy a közbeszerzési eljárások szereplői növelni tudják az
érvényes részvételi jelentkezések/ajánlatok számát. Ennek egyik módja az
új gazdasági szereplők bevonása az eljárásba. Ugyanakkor az új gazdasági
szereplő bevonása nem sértheti a közbeszerzési alapelveket, az ajánlati
kötöttség szabályait, valamint a verseny tisztaságát.
A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek az alábbi lehetőségei
lehetnek az újonnan bemutatott gazdasági szereplők kapcsán felmerülő
ismételt hiánypótlást illetően:
1. biztosítja azt teljes körűen – vagy kifejezetten, vagy pedig azért, mert
elmulasztotta az eljárást megindító felhívásában a kizárásról való
rendelkezést –;
2. teljesen kizárja;
3. részlegesen biztosítja.
Az utóbbi két esetben erről az eljárást megindító felhívásban kell az
ajánlatkérőnek rendelkeznie.
Ha az ajánlatkérő nem él a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti kizárási vagy
korlátozási lehetőséggel, abban az esetben mindaddig folytatnia kell a
hiánypótlást, míg az lehetséges vagy szükséges a hiánypótlásra vonatkozó
szabályok szerint, tehát arra való figyelemmel is, hogy csak a korábbi
hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányok tekintetében kell újabb
hiánypótlási felhívást kibocsátania. Természetesen önkéntes hiánypótlásra
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is módot kell adni, ha egyébként a Kbt. 71. § (2) bekezdés szerinti
felszólításban, illetve értesítésben megjelölt határidő van folyamatban.
A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint továbbá az új gazdasági
szereplő bevonásának lehetősége azt is jelentheti a teljes hiánypótlás
biztosítása esetén, hogy adott esetben az újabb hiánypótlás elrendelésekor a
már újonnan bemutatott gazdasági szereplő helyett új gazdasági szereplő
bevonására is módot kell adni.
Amennyiben az ajánlatkérő el kívánja kerülni a sokszoros hiánypótlást,
érdemes a fent említett második vagy harmadik lehetőséggel élnie, annak
mérlegre tétele mellett, hogy így szűkülhet a verseny az eljárásában.
A fentiekkel összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy a Kbt. 71. § (4)
bekezdése nem hiány pótlására, hanem arra az esetre vonatkozik, ha kizáró
ok áll fenn valamely kapacitást biztosító szervezet vagy alvállalkozó
vonatkozásában. Ilyenkor minden esetben hiánypótlási felhívást kell
küldeni, amelynek a célja, hogy a kizárt gazdasági szereplő helyett az
ajánlattevő szükség esetén másik gazdasági szereplőt nevezzen meg.
Elképzelhető továbbá, hogy az új gazdasági szereplő megnevezését
követően kerül sor a Kbt. 71. § (6) bekezdésének alkalmazására.
Új alkalmasságot igazoló szervezet bevonására fentiek alapján kizárólag
egyszakaszos eljárásokban, illetve kétszakaszos eljárás részvételi
szakaszában van lehetőség.
Kétszakaszos eljárásban – annak ajánlattételi szakaszában – új gazdasági
szereplő nem vonható be az eljárásba az alábbiakra tekintettel.
A Kbt. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján meghívásos eljárásban az
ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell többek között a részvételi vagy
közvetlen részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlattételi
szakaszban az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alátámasztására a 69. § szerint benyújtandó igazolások
meghatározását, valamint - ha szükséges - az ajánlathoz csatolandó azon
nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az
ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek az ajánlathoz nem kell csatolni azt az igazolást,
nyilatkozatot, amelyet a részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a
korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak
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bizonyítására [Kbt. 84. § (3) bekezdés]. Előbbi rendelkezések a tárgyalásos
eljárás ajánlattételi szakaszára is irányadók a Kbt. 87. § (2) és (5) bekezdés
alapján.
Kétszakaszos eljárásban a részvételi szakaszban tehát lezárul a kizáró okok
és az alkalmasság vizsgálata, és az ajánlattételi szakaszban – a Kbt. 69. § (7)(8) bekezdés kivételével – a kizáró okok, alkalmassági feltételek igazolására
kerül sor a Kbt. a 69. § (4) bekezdés szerint dokumentumok benyújtásával az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevő, illetve adott esetben az azt követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
vonatkozásában, valamint abban az esetben, ha a korábban benyújtott
igazolások nem alkalmasak annak bizonyítására, hogy az adott ajánlattevő,
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi
szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá, illetve megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek.
Kétszakaszos eljárás ajánlattételi szakaszában tehát az adott ajánlattevő,
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet egységes európai közbeszerzési
dokumentumában foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások
benyújtására kerül sor, illetve amennyiben azokat az ajánlattevő,
alkalmasság
igazolásában
részt
vevő
szervezet,
alvállalkozó
vonatkozásában a részvételi szakaszban benyújtották, de az igazolás,
nyilatkozat az ajánlattételi szakaszban nem alkalmas – az adott esetben –
kizáró okok hiányának, alkalmassági feltételek fennállásának igazolására,
újabb nyilatkozatok, igazolások csatolása szükséges ugyanazon ajánlattevő,
alkalmasság
igazolásában
részt
vevő
szervezet,
alvállalkozó
vonatkozásában.
Kbt. 69. § (2) bekezdése körébe eső dokumentumok hiánypótlása
A gyakorlatban kérdésként merül fel, hogy az új „kétkörös” bírálat alapján
lehetőség van-e a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján csatolt dokumentumok
benyújtását követően olyan dokumentumokra vonatkozóan is hiánypótlást
elrendelni, amelyek a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti ún. „első körös”
bírálat során már elbírálásra kerültek.
Figyelemmel ugyanis arra, hogy az alkalmasság keretében csatolt
dokumentumok szorosan kapcsolódnak az ajánlatban csatolt egyéb
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dokumentumokhoz, így felmerülhet, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján
csatolt dokumentumok nem megfelelősége esetén (pl. alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cseréje okán) olyan
dokumentumok hiánypótlásának elrendelése is szükségessé válhat,
amelyeket ajánlatkérő már a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat során
megfelelőnek talált [pl. Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti alvállalkozói
nyilatkozat].
A Kbt. 71. § (6) bekezdése időbeli korlátozást nem tartalmaz, így a
Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a korábban megfelelőnek
minősített dokumentumok hiánypótlására is sor kerülhet, amennyiben az
nem ütközik a kétszeres hiánypótlás tilalmába.
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A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója

a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának egyes
kérdéseiről

(KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.)

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 183. §-ának c) pontja
alapján az alábbiak szerint útmutatót ad ki a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárások alkalmazásának egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Útmutató) a
jogalkalmazás segítése érdekében. Az Útmutató a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás természetének és alkalmazási körének leírását követően
az eljárásfajta sajátosságait és az alkalmazása során tapasztalt jelenségeket
mutatja be.

I.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételes jellege

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételesen alkalmazható
eljárásfajta, tekintettel arra, hogy csak a törvényben taxatív módon
meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható. Az ajánlatkérő a
törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén is csak abban az
esetben alkalmazhatja a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, ha a
beszerzési igényét más, hirdetménnyel induló eljárás alkalmazásával nem
tudja kielégíteni. A törvényben meghatározott szigorú feltételek fennállását,
és azt, hogy a be-szerzési igény kizárólag hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás útján valósítható meg, az ajánlatkérőnek kell igazolnia a
Közbeszerzési Hatóság felé fennálló tájékoztatási kötelezettsége keretében,
illetve egy esetleges jogorvoslati eljárás során.
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Az uniós jog, különösen a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2014/24/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv)
preambulumának (50) bekezdése rögzíti, hogy a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást – a versenyre gyakorolt káros hatásai miatt – csak
meghatározott esetekben és kivételes körülmények között alkalmazhatja az
ajánlatkérő. A Közbeszerzési Döntőbizottság több határozatában rögzítette:
a törvény kógens szabályozása szerint az ajánlatkérőknek a közbeszerzési
eljárásaikat fő szabályként a verseny nyilvánosságát biztosító hirdetményes
eljárás szabályai szerint kell lefolytatniuk. Erre tekintettel az
ajánlatkérőknek különös gondossággal kell megítélniük, hogy valamennyi
törvényi alkalmazási feltétel fennáll-e, az ajánlatkérőt terheli annak
bizonyítása, hogy jog-szerűen választotta az adott hirdetmény nélküli
eljárásfajtát. Az ajánlatkérő által választott jogalap valamennyi feltételének
teljesülnie kell a beszerzés egésze vonatkozásában, egyetlen feltétel
fennállásának hiánya már nem teszi jogszerűen alkalmazhatóvá a megjelölt
jogalapot. 1
Tekintettel arra, hogy az eljárás nem kerül előzetesen meghirdetésre, a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban érvényesülnek legkevésbé a közbeszerzés átláthatóságra és nyilvánosságra vonatkozó alapelvei, ezért a
versenyre gyakorolt káros hatásai miatt számos garanciális rendelkezés
figyelembe vétele szükséges ezen eljárás alkalmazásakor.2
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás fő szabályait a Kbt. 98 - 103. §-ai
tartalmazzák, ugyanakkor speciális rendelkezéseket tartalmaznak a Kbt.
114. § (9) bekezdés rendelkezései, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó
sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 15-17.
§-ai, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
15. §-a.
A Kbt. 98. § (1) bekezdése határozza meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás fogalmát, mely szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan
egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az
ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.

D.105/2013., D.106/2013., D.120/2013., D.124/2013., D.125/2013., D.177/2013., D.226/2013., D.258/2013.,
D.289/2013., D.341/2013., D.413/2013.
2 D.578/5/2017.
1
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A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokban – természetükből és
rendeltetésükből adódóan – előfordul, hogy kizárólag egy gazdasági
szereplő kerül felhívásra. Amennyiben nem ez történik, az ajánlatkérőnek
figyelemmel kell lennie a Kbt. 50. § (4) bekezdésére és úgy kell összeállítania
az ajánlattételi felhívást, hogy biztosított legyen a gazdasági szereplők
számára az egyenlő eséllyel történő ajánlattétel.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban nem kötelező rendelkezésre
bocsátani a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott
közbeszerzési dokumentumokat (szerződéstervezet, az ajánlat elkészítésével
kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló
tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok
jegyzékét, valamint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
mintáját). Abban az esetben, ha az ajánlatkérő eltekint a közbeszerzési
dokumentumok készítésétől, akkor a szerződési feltételeket, a műszaki leírást,
illetve építési beruházás esetén az árazatlan költségvetést és adott esetben a
nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos
követelményeket az ajánlattételi felhívásban köteles megadni. Amennyiben
az ajánlatkérő köz-beszerzési dokumentumokat készít, úgy a Kbt. 39. § (1)
bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési
dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton,
korlátlanul és teljeskörű-en, térítésmentesen hozzáférhetővé tenni.
Amennyiben egyes közbeszerzési dokumentumok elektronikus, korlátlan,
teljes körű hozzáférhetővé tétele nem lehetséges a Kbt. 41/C. § (1)
bekezdésében foglalt valamely okból, az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban jelzi, hogy a közbeszerzési dokumentumokat milyen - adott
esetben az elektronikus úttól eltérő - módon fogja a gazdasági szereplők
rendelkezésére bocsátani, vagy a közbe-szerzési dokumentumok bizalmas
jellegének megőrzése érdekében milyen intézkedések alkalmazását írja elő
és milyen módon lehet az érintett dokumentumhoz hozzáférni. 3
Amennyiben az ajánlatkérő nyilatkozatmintát alkalmaz és a
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus
űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.4
Az ajánlattételi határidő meghatározása körében a Kbt. nem ír elő minimális
kötelező határidőt, de az ajánlatkérőnek minden esetben elegendő időt kell
hagynia arra, hogy az ajánlattevők megfelelően tudják összeállítani az
3

4

Hatályos: 2019. április 1.
Hatályos: 2019. április 1.
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ajánlatukat. Amennyiben az eljárás Közbeszerzési Hatóság általi
törvényességi ellenőrzése során hiánypótlási felhívás megküldésére kerül
sor a Közbe-szerzési Hatóság részéről, az rendszerint – ha erre az ellenőrző
szervezetnek lehetősége van – az ajánlattételi határidő leteltét megelőzően
történik, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő letelte után az
ajánlattételi felhívás módosítására nincs lehetőség, így annak jogsértő volta
ezt követő-en kizárólag jogorvoslati eljárás lefolytatásával küszöbölhető ki.
Felhívjuk a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy a Kbt. 2019. április 1-jétől
hatályos 99. § (2) bekezdése értelmében a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásban minden esetben kötelező a végleges ajánlat megtétele.

II.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazási köre a
jelenleg hatályos szabályok alapján

A Kbt. 98. § (2)-(5) bekezdései rögzítik, hogy az ajánlatkérő uniós
eljárásrendben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást mely esetekben
indíthat. Minden jogalap feltételrendszere konjunktív, együttesen és
hiánytalanul kell fennállniuk az adott jogalap jogszerű alkalmazásához. A
beszerzés tárgyának valamennyi eleme vonatkozásában együttesen kell
fennállniuk a törvényi feltételeknek, azok bármelyikének hiánya, bármelyik
beszerzési elem tekintetében fenn nem állása esetén nem alkalmazható
jogszerűen az eljárás.
Az uniós értékhatár alatti eljárásokra vonatkozó Harmadik Rész szerint az
ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak mellett [Kbt. 112. § (1)
be-kezdés b) pont] a Kbt. 114. § (9) bekezdése alapján is folytathat
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. Ezen kívül a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerint eljárásban – ha az ajánlatkérő az eljárás során tárgyalni
kíván a gazdasági szereplőkkel – a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
szabályai szerint járhat el.
A következő pontokban a Kbt. 98. § (2) bekezdés a), b) és c) valamint d) és
e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságát
megalapozó feltételek vizsgálatának szempontjait emeljük ki a jogorvoslati
döntésekből levonható következtetések és a törvényességi ellenőrzés
gyakorlati tapasztalatai alapján.
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III.

A megelőző eljárás eredménytelensége esetén indítható
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

III.1. A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

A jogalap fennállásának nélkülözhetetlen eleme, hogy a korábban lefolytatott
(megelőző nyílt vagy meghívásos) eljárás amiatt lett eredménytelen, hogy
kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy egyik ajánlattevő sem
tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel
– megfelelő ajánlatot [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont, 85. § (2) be-kezdés e)
pont]. Hangsúlyozandó, hogy amennyiben az előzményi eljárás több
részből állt, kizárólag az adott eredménytelenségi okkal érintett rész(ek)
tekintetében van lehetősége az ajánlatkérőnek ezen jogalap szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazni.
Ha az előzményi eljárásban az ajánlatkérő fedezethiány miatt nem bírált,
nem alkalmazható a 98. § (2) a) szerinti jogalap [Kbt. 70. § (1) bekezdés].
Ugyancsak nem alkalmazható ez a jogalap abban az esetben, ha a megelőző
eljárás során fedezetelvonás történt és a csökkentett fedezet mértékére
tekintettel lett eredménytelen az eljárás [lásd a Kbt. 75. § (2) bekezdésének
a) pontját].
Ajánlatkérőnek a törvényességi eljárás során igazolnia kell - a megelőző
eljárás tekintetében - a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Jogsértően hivatkozott erre a jogalapra ajánlatkérő, amikor a megelőző
eljárása során az ajánlatok felbontásakor a fedezet helyett a közbeszerzés
becsült értékét ismertette, így az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja
alapján történő eredménytelenné nyilvánításával az ajánlatkérő nem a Kbt.
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően járt el.5
A jogalap jogszerű alkalmazásának további feltétele, hogy az ajánlatkérő a
tárgyalásra a nyílt vagy a meghívásos eljárás – 73. § (1) bekezdésének b)
vagy d) pontja alapján nem érintett – minden ajánlattevőjét meghívja (akik
egyúttal formailag megfelelő ajánlatot nyújtottak be). A korábban
lefolytatott,
eredménytelen
közbeszerzési
eljárás
részvételi
5

D.578/5/2017.
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jelentkezéseiről/ajánlatairól készített írásbeli összegezés alapján állapítható
meg, hogy az ajánlatkérő mely ajánlattevőket köteles meghívni a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásba. Az ajánlatkérőnek meg kell hívnia
azon ajánlattevő-ket, akik a korábbi eljárásban érvényes ajánlatot tettek,
továbbá akik nem a 73. § (1) bekezdésének b) vagy d) pontja alapján tettek
érvénytelen ajánlatot.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogcím a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: korábbi Kbt.) 94. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti jogalapnak feleltethető meg azzal, hogy a korábbi
szabályozástól eltérően nem ad lehetőséget a jogalkotó ezen jogcím
alkalmazására, ha a megelőző eljárás versenypárbeszéd volt.

III.2. A Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

A 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
jogszerű alkalmazásának feltétele: a megelőző nyílt vagy a meghívásos eljárás
azért lett eredménytelen, mert az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot
(részvételi jelentkezést) vagy csak alapvetően nem megfelelő ajánlatot
(részvételi jelentkezést) nyújtottak be, feltéve, hogy a közbeszerzés feltételei
idő-közben lényegesen nem változtak meg.
Alapvetően nem megfelelőnek kell tekinteni az ajánlatot, ha az olyan okból
érvénytelen, amely alapján a szakmai ajánlat jelentős változtatások nélkül
nyilvánvalóan nem képes teljesíteni az ajánlatkérő által meghatározott
igényeket és követelményeket (pl. a szakmai ajánlatban a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő előírástól eltérően kisebb teljesítményű gépet,
eszközt ajánlottak), míg a részvételi jelentkezést akkor kell alapvetően nem
megfelelőnek tekinteni, ha az a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján
érvénytelen.
A Kbt. 3. §-ának 37. pontja értelmében a szakmai ajánlat a beszerzés
tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt
ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat.
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Az eljárásfajta sajátossága az is, hogy az ajánlatkérő diszkrecionális joga az,
hogy kinek küld ajánlattételi felhívást, így e tekintetben jogszerűen
korlátozódik a verseny, ugyanakkor a Kbt. 2019. április 1. napjától hatályos
99. § (3) bekezdés a) pontja alapján ennek a jogalapnak a választása esetén
az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőt felhívni
ajánlattételre.

III.3. A közbeszerzési feltételeinek lényeges változása

Azon tényállási elemmel összefüggésben, mely szerint a közbeszerzés feltételei
időközben lényegesen nem változtak meg, az alábbiak rögzítése szükséges.
A Kbt. nem tartalmaz normatív meghatározást abban a tekintetben, hogy mi
minősül a közbeszerzés feltételének. A 2015. november 1-jét megelőző-en a
Döntőbizottság az esetek vizsgálata során a „feltétel” szó nyelvtani
értelmezéséből indult ki, mely szerint a feltétel valaminek a létezéséhez,
megvalósulásához szükséges körülményt, a teljesítendő követelményekre
vonatkozó kikötést jelent. Ez a közbeszerzési eljárások szempontjából azt
jelenti, hogy az ajánlatkérők a felhívásukban és a dokumentációjukban
határozzák meg mindazon követelményeket, feltételeket, amelyek
teljesítése szükséges a részvételi jelentkezés, ajánlat érvényes
benyújtásához, az alkalmassági követelmények teljesítéséhez, a nyertes
személyének kiválasztásához, az eljárás eredményeként megkötendő
szerződéshez és annak teljesítéséhez.
Amennyiben a feltételek megváltoznak, a Közbeszerzési Hatóság elnöke az
eltérések észlelését követően hiánypótlási felhívásában kéri az ajánlat-kérőt,
indokolja meg, hogy az előzményi eljárás felhívásában foglalt feltételek
megváltoztatása miért volt szükséges. Fontos megjegyezni, hogy a Kbt. 98.
§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogalap ezen feltétele fennállásának
megítélése mérlegelés tárgya. A vizsgálat során dönteni kell arról, hogy a
közbeszerzés egyes elemeinek módosítása lényeges változtatásnak minősüle. A jogszabályváltozás következtében szükségessé váló jogszabályi
hivatkozás megváltoztatása nem minősül lényeges változtatásnak,
ugyanakkor az alkalmassági feltételek, illetve az értékelési szempontok,
súlyszámok megváltozása lényeges változtatásnak minősül, abban az
esetben is, ha az adott értékelési szempont vagy meghatározott súlyszám
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alkalmazását jogszabály írja elő. A döntésben segítséget nyújtanak a Közbeszerzési Döntőbizottság korábbi határozatai, így például a D.808/2009.
számú és D.553/2010. számú határozatok, melyek bár a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: 2003. évi Kbt.) alapján
születtek, a bennük foglaltak – a szabályozási környezet tartalmi
azonosságára tekintettel – változatlanul irányadók.
A joggyakorlat szerint lényeges változásnak tekinthető az, ha a beszerzés
tárgya és egyéb feltételek, ezek között pl. az alkalmasság feltételei olyan
mértékben módosulnak, amelyeknek ismerete alapvetően befolyásolhatta
volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a
közbeszerzési eljárásban tudnak-e indulni. 6 Szintén lényeges változásnak
minősül, ha az előzményi eljárásban az ajánlatkérő biztosította a részajánlattétel lehetőségét, azonban ezt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban nem biztosítja.7
2017. január 1. napjától hatályos közös szabály szerint kizárt a Kbt. 98. § (2)
bekezdés a) és b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazása, ha az előzményi eljárásban az ajánlatkérő alkalmazta a 2017.
január 1. napjától hatályos 75. § (2) bekezdés e) pontot, és az előzményi eljárás eredménytelensége annak alapján is megállapítható lett volna.

IV.

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

Ezen eljárásfajta abban az esetben alkalmazható, amennyiben a szerződés
műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt
kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. A jogcím
alkalmazásának további feltétele, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik
reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya
nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt
indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalap alkalmazhatóságának
tehát három konjunktív feltétele van:
6
7

D.376/5/2015.
D.317/11/2018.
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1. a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok
védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető
meg;
2. az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének
kielégítésére;
3. a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés
tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
Nem elegendő, ha az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságnak megküldött
tájékoztatásában az eljárás jogalapjaként a Kbt. 98. §-a (2) bekezdésének c)
pontját megjelöli, hanem konkrétan meg kell jelölnie, hogy a jogcímet
pontosan mely szempontra alapozza. A Közbeszerzési Hatóság felhívja az
ajánlatkérők figyelmét, hogy mutassák be és igazolják dokumentumokkal
azokat a műszaki-technikai sajátosságokat, amelyek miatt, illetve
kizárólagos jogokat, amelyek védelme miatt az eljárás eredményeként a
szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.
Ezen jogalap tekintetében is kiemelést érdemel, hogy kizárólag kivételesen
indokolt esetekben alkalmazható.
Az ajánlatkérőnek a felhívásban, a további közbeszerzési dokumentumokban, illetve az annak részét képező „Műszaki leírás”-ban meg kell adnia a
közbeszerzés tárgyának azon jellemzőit, azon ajánlatkérői előírásokat,
amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon leírható, hogy az
megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás pontos és egyértelmű
meghatározása elvárt minden közbeszerzési eljárásban. Kiemelten fontos
ezen elvárásnak való megfelelés azon hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásban, amely kivételesen alkalmazható arra tekintettel, hogy a
közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés műszaki-technikai
sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel
köthető meg. Ezen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetén ugyanis
a műszaki-technikai sajátosságnak a közbeszerzési műszaki leíráson kell
alapulnia és a közbeszerzés tárgya egésze vonatkozásában fenn kell állnia.
A műszaki-technikai sajátosság, mint feltétel vizsgálata előtt a közbeszerzés
tárgyának vizsgálata elengedhetetlen.8
Ajánlatkérőt terheli annak bizonyítása, hogy a beszerzési igénye
kielégítésére nem alkalmas a felhívásban meghatározottól eltérő beszerzési
8

D.151/ 11/2017.
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tárgy, illetve gazdasági szereplő, azaz a beszerzési igény kielégítésére nem
létezik más reális alternatíva. Amennyiben a bizonyítás alkalmával az
ajánlat-kérő nem tudja bemutatni, hogy az általa megjelölt beszerzési tárgy
a pia-con fellelhetők közül az egyetlen, amelyik beszerzési igényének
megfelel, valamint, hogy az általa megjelölt gazdasági szereplő az egyetlen,
amely a megjelölt tárgyban teljesítésre képes vagy kizárólagosan jogosult,
úgy a jogalap jogszerű alkalmazására nincsen lehetőség.
Ezen eljárásfajta kivételes jellegét az adja, hogy a beszerzési igényt realizáló
szerződést kizárólag egy szervezet képes teljesíteni, és a szerződés
teljesítésére való képesség nem választható el a beszerzési igénytől, a
beszerzés tárgyától. Erre tekintettel a szerződés teljesítésére való képességet
a beszerzési igénynek tartalmat adó tárgy szerint kell összevetni a törvényi
feltételekkel.9
A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltételek
fennállása vizsgálatakor irányadónak tekinti a Fővárosi Törvényszék
28.K.30.434/2011/10. szám alatt hozott ítéletében foglaltakat, amely szerint
az „Alperesnek (Döntőbizottságnak) a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontjával
(jelenlegi Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja) összefüggésben kizárólag azt kell
vizsgálnia, hogy kizárólagos jogok védelme és a szerződés tárgya között
fennáll-e szoros ok-okozati összefüggés, amely miatt a szerződést valóban
csak egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.”
A Közbeszerzési Döntőbizottság D.925/14/2010. számú határozata - bár a
2003. évi Kbt. alapján született - tartalmában most is irányadó a műszakitechnikai sajátosság kérdésköre tekintetében. A Döntőbizottság a
rendelkezésére álló adatok alapján az adott ügyben megállapította, hogy
fennáll az eljárásfajta választásának a jogszerűsége, tekintve, hogy a
közbeszerzés tárgyát képező vakcinát műszaki-technikai sajátosságok okán
egy szervezet, a felhívott ajánlattevő képes szállítani, aki a vakcina
forgalomba hozatali engedélyének jogosultját, gyártóját Magyarországon
korlátozás nélkül, egyedül képviseli.
Ha az ajánlatkérő az általa részletesen előírt igazolási feltételek mellett elfogad olyan árut, amely a konkrétan megnevezett típusú árutól különbözik,
de azzal egyenértékű, akkor nem állapítható meg, hogy az ajánlatkérő
beszerzési igényének kizárólag a konkrétan megnevezett áru felel meg.10
9

D.602/6/2017.
D.157/11/2018.
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A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont második fordulatára alapított hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása abban az esetben lehetséges,
amennyiben a beszerzés tárgyához kapcsolódó kizárólagos jog védelme
miatt a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel
köthető meg. A jelen-legi szabályozási környezet a beszerzés tárgyához
kapcsolódó kizárólagos jog védelmére helyezi a hangsúlyt. Az eljárás
jogszerű alkalmazása vonatkozásában a lényegi szempont az, hogy a
felhívásban és a dokumentáció-ban megfogalmazott beszerzési igény más
személy vagy gazdasági szerep-lő által történő teljesítése kizárólagos
jogokat sértene.
A jogalap ezen fordulatával kapcsolatos esetek leggyakrabban az építésze-ti
tervek
továbbtervezésére,
valamint
a
különböző
szoftverek
továbbfejlesztésére, támogatására irányuló beszerzésekhez kapcsolódnak.
Az építészeti tervek és a szoftverek vonatkozásában fennálló kizárólagos jog
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) alábbi
rendelkezéseiből vezethető le. Az Szjt. 1. § (2) bekezdése szerint szerzői jogi
védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az
irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak
minősül különösen a c) pont szerinti számítógépi programalkotás és a hozzá
tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár
tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája,
ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is, továbbá a k)
pont szerinti építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes,
illetve a városépítészeti együttes terve. Az Szjt. 4. §-a szerint a szerzői jog azt
illeti, aki a művet megalkotta, a 9. § rögzíti, hogy a szerzőt a mű létrejöttétől
kezdve megilleti a szerzői jogok – a személyhez fűződő és a vagyoni jogok
– összessége. Az Szjt. 9. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés teremti meg
a jogalapot arra, hogy a szerző a szellemi alkotásához kapcsolódó vagyoni
jogai törvényben meghatározott körét átruházhassa. Fontos annak
hangsúlyozása, hogy az Szjt. csak a törvényben meghatározott esetekben és
feltételek mellett engedi a vagyoni jogok átruházását, átszállását. Az Szjt. a
vagyoni jogokra vonatkozó általános szabályai körében – a 16. §-ban –
rögzíti, hogy a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy
valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában
történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás
engedélyezésére. A törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra
engedély felhasználási szerződéssel szerezhető. A felhasználási
szerződésekkel kapcsolatos 46. § egyértelműen kimondja, hogy a
felhasználási szerződés csak kifejezett kikötés esetén ad kizárólagos jogot és
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a felhasználási szerződés korlátozható valamely területre, időtartamra,
felhasználási módra és a felhasználás meghatározott mértékére. Az Szjt.
értelmében a felhasználási szerződés alapján a felhasználó rendszerint csak
arra szerez jogot, hogy a szerződésben meghatározott körben saját maga
felhasználja az alkotást.
Az általános gyakorlat szerint - és az Szjt. 47. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően - a felhasználási engedély csak kifejezett kikötés
esetén terjed ki az adott mű átdolgozására. Az Szjt. 17. § f) pontja szerint az
átdolgozás joga a felhasználási jogok elkülönült részjogosítványa. A Kbt. 98.
§ (2) bekezdés c) pont második fordulatára alapított eljárásokban a
beszerzési igény szinte minden esetben a szellemi alkotás átdolgozására
vonatkozik. Az ajánlatkérők gyakran alkalmazzák ezt a jogcímet azért, mert
valamely korábban elkészült építési engedélyezési terv alapján kiviteli műszaki tervdokumentációt kívánnak készíttetni a tervezővel, aki az
engedélyes tervekre vonatkozóan fenntartotta az Szjt. szerinti szerzői jogait.
Ebben az esetben a szerzőn kívüli harmadik személy ajánlattételre történő
felhívása és teljesítése kizárólagos jogokat sértene, ezért Kbt. 98. § (2)
bekezdés c) pont második fordulatára alapított eljárás jogszerűen
alkalmazható.
Megjegyzendő, hogy az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 7. §-a alapján a tervező
kiválasztására irányuló eljárás előkészítésekor figyelembe kell venni azt a
követelményt, hogy a szolgáltatott tervek alapján további tervezésre
irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő biztosítani tudja, hogy a
nyertes ajánlattevő jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az eljárás során
rendelkezésére bocsátott tervek általa elvégzendő tervezési feladathoz
szükséges továbbtervezésére, átdolgozására. Ennek értelmében az eredeti
tervezési szerződésben az ajánlatkérőnek olyan felhasználási jogokat kell
szereznie, amelyek feljogosítják az átdolgozásra, illetve arra is, hogy az
átdolgozásra másnak további engedélyt adjon.
A hivatkozott jogalap jogszerű alkalmazásához szükséges – amennyiben az
adott esetben hivatkozott kizárólagos jog szerzői jog –, hogy a jogcím
fennállásának igazolásául szolgáló szerződésben a szerzői jogok a fenti
jogszabályhelyeknek megfelelően legyenek rendezve, ezen túlmenően
továbbá szükséges az is, hogy az ajánlatkérő mellékeljen arra vonatkozó
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nyilatkozatot, hogy a közbeszerzés tárgyát képező szellemi alkotás
vonatkozásában a szerző az ajánlattételi felhívás megküldésének napjáig az
ajánlatkérő vagy harmadik személy részére nem biztosított jogot annak
átdolgozására vagy továbbtervezésére.
A fentiekben kifejtettek mellett azonban a Közbeszerzési Hatóság az
javasolja, hogy az Ajánlatkérők, amennyiben erre lehetőségük van, az alapszerződésekben gondoskodjanak a további munkákhoz szükséges szerzői
jogok (illetve felhasználási jogok) megszerzéséről, amellyel a szóban forgó
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása elkerülhető. Alapvetően
aggályos, és visszaélésszerű jogalkalmazásra utalhat, ha egy kisebb értékű
közbeszerzési eljárásban beszerzésre került engedélyes tervek szerzői
jogaira figyelemmel az Ajánlatkérő több százmillió forint becsült értékű
további tervezési feladatot rendel meg hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás keretében.
A Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési gyakorlata és a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozataiban megnyilvánuló következetes álláspont
értelmében, amennyiben az ajánlatkérőnek egy meglévő informatikai
rendszerére vonatkozóan fejlesztési, karbantartási, módosítási igénye merül
fel, amelyet nem tud mással megvalósítani - tekintettel arra, hogy a
szerzővel kötött szerződése alapján a beszerzés tárgyát képező tevékenység
megvalósítása tekintetében a szerzőnek kizárólagos joga van - ebben a
tekintetben minden esetben vizsgálatra kerül, hogy az alapszerződés
tartalmazza-e az Szjt. 59. § (1) bekezdésének megfelelő rendelkezést. Az Szjt.
59. § rendelkezésből következően a szoftver rendeltetésszerű felhasználása
körében a szerző csak abban az esetben rendelkezik kizárólagos joggal az
általa kifejlesztett szellemi termék továbbfejlesztésére, átdolgozására,
módosítására, karbantartására, hibakövetésére stb., ha ezt a jogot a
felhasználóval (az ajánlatkérővel) korábban kötött felhasználási
szerződésben kikötötte. Eltérő megállapodás hiányában tehát a szerző
kizárólagos joga nem terjed ki a szoftver rendeltetésével összhangban
végzett tevékenységekre, csupán az ezen túlmutató átdolgozásra.
A beszerzés tárgyához kapcsolódó kizárólagos jog fennállásán túl minden
esetben vizsgálandó, hogy az ajánlatkérő által hivatkozott kizárólagos jog
lefedi-e a teljes beszerzési igényt. A védendő kizárólagos jognak ki kell terjednie
a beszerzés tárgyának egészére, és ebből következően a kizárólagos jognak
vonatkoznia kell az ajánlattételi felhívásban megjelölt összes tevékenységre.
A Közbeszerzési Döntőbizottság a D.663/9/2012. számú ügy-ben
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megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a korábbi Kbt. 94. § (2)
bekezdés c) pontját, mivel nem tudta igazolni a jogalap meglétét a beszerzés
tárgyának az egészére vonatkozóan.
A D.38/12/2017. számú jogorvoslati eljárás során nem nyert bizonyítást,
hogy az ajánlatkérő által meghatározott karbantartási, jogszabálykövetési,
szakértői támogatási és tanácsadási, valamint az alkalmazásüzemeltetési
feladatok teljes műszaki tartalmukban a forráskód megváltoztatását
igényelnék. Önmagában az alkalmazás működtetéséhez pedig nem kell a
forráskód ismerete, ahhoz csak a futtatáshoz szükséges lefordított
állományok kellenek. Ezen ajánlatkérői érvelés hétköznapi értelemben véve
is életszerűtlen, a kereskedelmi forgalomban hozzáférhető, dobozos
szoftverek saját hatáskörben történő működtetéséhez sem kapja meg a
felhasználó a termék forráskódját (lásd MS Windows, MS Office, stb.). A
hivatkozott ügyben a Döntőbizottság álláspontja az, hogy a teljes
beszerzésre nem áll fenn olyan jogi korlát, amelyek kizárná a felhívott egyéb
érdekelten kívüli gazdasági szereplők vagy akár az ajánlatkérő saját
teljesítését, így nem teljesült a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
feltétel, az ajánlatkérő jog-sértően alkalmazta a hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárást.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet arra, számos esetben
előfordult, hogy az ajánlatkérők az ajánlattételi felhívás több pontján a közös
ajánlattétel lehetőségéről rendelkeztek. A Közbeszerzési Döntőbizottság
következetes – a D.915/6/2015. és D.883/4/2015. határozatokban is
megnyilvánuló, jogerős bírósági ítélet által is megerősített 11 - álláspontja,
hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalap választása esetében
a Kbt. nem teszi lehetővé a Kbt. 99. § (2) bekezdése utolsó fordulatának
alkalmazását. A Döntőbizottság ennek megfelelően több ízben
megállapította, hogy az a feltétel, mely szerint a szerződés kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, nem áll fenn azáltal,
hogy az ajánlat-kérő az ajánlattételi felhívás illetve közbeszerzési
dokumentumok valamely pontjában lehetővé teszi a közös ajánlattételt.
A Kbt. ezen jogcím alkalmazásának - 2015. november 1-jét követően feltételéül írja elő, hogy ajánlatkérő számára nem létezhet reális alternatíva
be-szerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem lehet annak a
következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát az ajánlatkérő a versenyt
11

Lásd a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.031/2016/9. számú jogerős ítéletét.
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indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. E feltételek teljesülését az
ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Hatóság részére benyújtott Kbt. 103. § (1)
bekezdése szerinti tájékoztatásban részletesen ismertetnie kell. Amennyiben e feltételek teljesülése az adott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
tekintetében nem állapítható meg, a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési
Döntőbizottság jogorvoslati eljárását kezdeményezi. A reális alternatíva
hiánya körében vizsgálandó főbb szempont, hogy milyen értéken került
beszerzésre a – jellemzően fejleszteni kívánt – rendszer/jellemzően
továbbtervezni kívánt koncepció/jóváhagyási terv, emellett tételesen
bemutatva az időközbeni fejlesztésre/továbbtervezésre fordított összegeket.
Vizsgálandók továbbá e körben – főszempontként – egy teljesen új rendszer
beszerzésének/tervezési folyamatnak lehetséges költségei, időigénye is. Azt
szükséges tehát alapvetően bemutatnia ajánlatkérőnek, hogy a beszerzés
pillanatában létezik-e egy alternatív lehetőség, mely a beszerzési igényét
kielégítené és ez az alternatív lehetőség mely objektív szempontok miatt nem
reális a számára. Nem reális, mert a gazdasági ésszerűséggel
összeegyeztethetetlen [például: egy régóta jól működő rendszer fenntartása
helyett egy teljesen új rendszer beszerzése jelentős többletkiadással jár, vagy
számos szakember munkaórája szükséges egy adott rendszer
bevezetéséhez/betanításához (célszerű számításokkal alátámasztani)]. Vagy
például tervezési szolgáltatásnál engedélyes és kiviteli terv elkészítésére
irányuló beszerzés esetén az engedélyes tervek szintjéig általában
elfogadható (az eset összes körülményét vizsgálva) a reális alternatíva
hiányának igazolása, míg a kiviteli tervek vonatkozásában az adott eset
összes körülményének vizsgálata szükséges, a feleknek e körben
figyelemmel kell lenniük arra, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 7. §-a nem
üresíthető ki.
A fenti szabály alkalmazását konkretizálja a Rendelet 15. §-a (2)
bekezdésének a) pontja, miszerint hirdetmény közzététele nélkül induló
tárgyalásos eljárás alkalmazható az egészségügyi szakmai kollégium
állásfoglalása szerinti termék esetében, amennyiben a megkötendő
szerződést a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint az adott
gyógyszer, orvostechnikai eszköz konkrét jellemzői vagy forgalmazási
engedély, illetve kizárólagos jogok védelme miatt csak egy meghatározott
szervezet képes teljesíteni.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. – 2017.01.01től hatályos - 103. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 98. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén
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legalább tíz nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles a 137. § (2)
bekezdésében meghatározott hirdetményt közzétenni.

V.

A Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pontja szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás jellege

A Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás törvényi feltétele, hogy az csak konkrét, egyedileg
is meghatározható művészeti alkotások beszerzésére (például köztéri
szobrok), illetőleg művészi előadások (például színdarabok, koncertek)
létrehozására vagy az ajánlatkérő általi megszerzésére irányulhat, amely
lényegesen szűkebb a korábbi közbeszerzési szabályozás szerinti művészeti
szempontoknál.

VI.

A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás jellege

A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli eljárás kétszeresen kivételes jellegű. Egyrészt – mint hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás – kivételes, ugyanis – amint az az I. pontban már kiemelésre került –
csak a törvényben taxatív módon meghatározott feltételek fennállása esetén
alkalmazható, másrészt kivételes a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásokhoz képest is, az alábbiak miatt:
1. Ezen eljárásban azzal (azokkal) az ajánlattevővel (ajánlattevőkkel)
kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni,
aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt
képes(ek) teljesíteni. Amennyiben több gazdasági szereplőt hívott fel
az ajánlatkérő ajánlattételre, azzal az ajánlattevővel kell tárgyalni,
amely ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlatot tette.12

12

Kbt. 102. § (1) bekezdés.
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Az ajánlatkérőnek lehetőség szerint legalább három ajánlattevőt kell
ajánlattételre felhívnia, ha a rendkívüli sürgősséget előidéző
helyzetben ez ésszerűen lehetséges.13
2. Az ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy amennyiben a
körülmények által megkövetelt rendkívüli sürgősség nem teszi
lehetővé ajánlattételi felhívás elkészítését, tárgyalási meghívót
küldjön az alkalmas gazdasági szereplőknek. A tárgyalási meghívó
kötelező tartalmi elemei: az ajánlatkérő neve, székhelye, a tárgyalás
helye, ideje, a beszerzés tárgya és mennyisége. 14 Ezenfelül az
ajánlatkérőnek arra is lehetősége van, hogy a rendkívüli sürgősséget
előidéző helyzetben – amennyiben még tárgyalási meghívó
készítésére sincs elegendő ideje – a tárgyalások megkezdésével
indítsa meg az eljárását.
3. Az ajánlatkérőnek nem kell alkalmassági követelményeket előírnia és
ennek megfelelően az ajánlattevőknek alkalmasságukat nem kell
külön igazolni.15
4. Az ajánlatkérő elfogadhatja az ajánlattevő egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát - a rendelkezésre
álló elektronikus nyilvántartások ajánlatkérő általi ellenőrzése
mellett - a kizáró okok fenn nem állásának végleges igazolásaként.16
A jogorvoslati döntésekből levonható tapasztalatok, valamint a Klasszikus
Irányelv preambuluma (80) bekezdésének értelmezése alapján alapvetően
vis maior esetén helytálló ezen eljárásfajta alkalmazása, vagyis amikor az
ajánlatkérőn kívül álló, előre nem látott kényszerítő körülmény miatt kell
váratlanul megoldani egy rendkívüli helyzetet. Ilyen kényszerítő
körülmény lehet pl. a természeti katasztrófa (árvíz, földrengés), egy
berendezés meghibásodása, járvány jelentkezése. Nem alkalmazható
jogszerűen az eljárásfajta olyan esetekben, amikor az ajánlatkérőnek
bármilyen ráhatása van a rendkívüli helyzet bekövetkezésére (pl. az
ajánlatkérő döntött úgy, hogy meghatározott időpontra teljesít valamilyen
kötelezettséget, vagy az ajánlatkérő késlekedett, illetve elmulasztott
valamilyen intézkedést meg-tenni).
Kbt. 99. § (3) bekezdés b) pont.
Kbt. 102. § (2) bekezdés.
15 Kbt. 102. § (3) bekezdés a) pont.
16 Kbt. 102. § (3) bekezdés b) pont.
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A rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
azt a célt szolgálja, hogy az ajánlatkérő által előre nem látható, hirtelen,
váratlanul előállt esetekre nyújtson segítséget, ennélfogva ajánlatkérő csak
a rendkívüli sürgősség által indokolt, a sürgősségből fakadó
kényszerhelyzet elhárításához szükséges mértékben, mennyiségben és
időtartamban (több éven át tartó szerződésekre nem) jogosult a beszerzésre.
Lényeges körülmény, hogy ezen eljárásban a szerződés megköthető már a
tárgyalás befejezésekor is, tehát az ajánlatkérőnek nem kell megvárnia a
főszabály szerinti, az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz
napos időtartam lejártát. 17 Előfordul, hogy az ajánlatkérők már korábban
megkötik a szerződést, mint ahogy a Közbeszerzési Hatóság elnökének 10
munkanapos jogorvoslati eljárás indítási határideje18 lejár. Előfordul, hogy a
Kbt. 103. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás megküldése napján az
ajánlatkérők már szerződést kötnek a kiválasztott ajánlattevővel.
Ugyanakkor a Kbt. 137. § (1) bekezdés b) pontja alapján semmis a Kbt.
hatálya alá tartozó szerződés, ha azt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei. Ha a
Közbeszerzési Döntőbizottság megállapítja, hogy az ajánlatkérő jogsértően
alkalmazta a Kbt. 98. § (2) be-kezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást és az ajánlatkérő már szerződést kötött, a Közbeszerzési
Döntőbizottság megállapítja a szerződés semmisségét, illetve –
meghatározott körülmények fennállása esetén – azt, hogy az érintett
szerződés nem semmis. Továbbá a Közbeszerzési Döntőbizottság
hatáskörébe tartozik annak a megállapítása is, hogy a semmis szerződés
esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása körében az
eredeti állapot helyreállítható-e. 19 Az ajánlatkérőknek emiatt különösen
meg kell fontolniuk, hogy ezen eljárásfajtát választják-e, hiszen a jogsértés
reparálása
hosszadalmas
folyamat.
A
Közbeszerzési
Hatóság
nyomatékosan felhívja ezért az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy kizárólag
akkor indítsanak ilyen eljárást, ha kétséget kizáróan igazolni tudják
valamennyi törvényi feltétel hiánytalan és megkérdőjelezhetetlen
fennállását.
Ezen eljárásfajta alkalmazásánál az ajánlatkérőknek a Kbt. 103. § (1)
bekezdése szerinti tájékoztatás keretében részletesen be kell mutatniuk azt
Kbt. 131. § (8) bekezdésének c) pontja.
Kbt. 189. § (1) bekezdés.
19 Kbt. 145. § (3a) bekezdés.
17
18
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az előre nem látható okból előállt rendkívüli helyzetet, amely miatt a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása feltétlenül szükséges.
Részletezniük kell és dokumentumokkal kell igazolniuk azokat az előre
nem látható körülményeket, amelyek miatt rendkívüli sürgősség állt elő.
Számítással kell alátámasztaniuk, hogy a nyílt, a meghívásos vagy a
tárgyalásos eljárásra előírt határidők miért nem lennének betarthatóak. E
körben vizsgálniuk kell a gyorsított eljárás alkalmazásának lehetőségét is.
Teljes körű tájékoztatást kell adniuk arról, hogy a beszerzési igény
felmerülése napjától a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
megindításának napjáig milyen intézkedéseket tettek a beszerzés
megvalósítása érdekében, igazolva ezzel, hogy a rendkívüli sürgősség nem
az ajánlatkérő által előidézett okból vagy mulasztása folytán merült fel.
Fentieken túl, amennyiben az ajánlatkérő nem hívott fel legalább három
ajánlattevőt ajánlattételre, a Kbt. 103. § (1) bekezdése szerinti
tájékoztatásában be kell mutatnia azokat a körülményeket, amelyek miatt
nem volt lehetősége erre.
2019. április 1-jétől a Kbt. 98. § (2b) bekezdés rögzíti, hogy a (2) bekezdés e)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként nem
köthető keretmegállapodás.
A Közbeszerzési Hatóság hangsúlyozza, hogy az ajánlatkérő csak a
rendkívüli sürgősség által indokolt, a sürgősségből fakadó kényszerhelyzet
elhárításához szükséges mértékben, mennyiségben és időtartamban
jogosult a beszerzésre. A D.225/2013. számú ügyben és a Döntőbizottság
töretlen joggyakorlata szerint a közbeszerzési eljárás eredménytelensége
nem tekinthető előre nem látható körülménynek. A Kbt. nem ad
iránymutatást abban a tekintetben, hogy a rendkívüli sürgősséget indokoló
körülmények felmerülését követően milyen időtartamon belül kell az
ajánlatkérőnek megindítania a közbeszerzési eljárást, azonban a törvényi
szabályozás nem ad lehetőséget az ajánlatkérő számára, hogy a rendkívüli
sürgősségre alapított tárgyalásos eljárással hozza be a kiesett időt. A
hivatkozott jogesetben a Döntőbizottság megállapította, hogy nem teljesül a
korábbi Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja szerinti eljárás alkalmazásának
azon feltétele, hogy a rendkívüli helyzet előre nem látható okból állt elő.
A jogorvoslati eljárás során a Döntőbizottság megvizsgálja, hogy
valamennyi törvényi alkalmazási feltétel fennállt-e, melynek során az
ajánlatkérőt terheli annak bizonyítása, hogy jogszerűen választotta az adott
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hirdetmény nélküli eljárásfajtát. A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
jogalap alkalmazására jogszerűen akkor kerülhet sor, ha az alábbi négy
feltétel együttesen és hiánytalanul fennáll:
1.
rendkívüli sürgősség állt elő;
2.
az ajánlatkérő által előre nem látható okból állt elő a rendkívüli
sürgősség;
3.
a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem
lennének betarthatóak;
4.
a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények nem az ajánlatkérő
mulasztásából vagy az ajánlatkérő által előidézett okból erednek.
A D.239/2016. számú ügyben a Döntőbizottság hangsúlyozta, hogy
önmagában nem alapozza meg a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eljárás-fajta választásának jogszerűségét az, ha a támogatásban részesült
ajánlatkérő a támogatási szerződésben szereplő elszámolási határidő miatt
előállt kevés eljárási időre tekintettel indít rendkívüli sürgősségre
hivatkozással tárgyalásos eljárást annak érdekében, hogy felhasználhassa és
ne veszítse el a számára megítélt összeget. Önmagában az a körülmény nem
támasztja alá a jogalap fennálltát, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen
megkötött
szerződés
teljesítésének
ellenszolgáltatásaként olyan forrást rendelt, amely korlátozott ideig vehető
igénybe, amennyiben nincs olyan akadály vagy határidő, amely miatt a
szerződést a másik szerződő fél előírásszerűen nem tudja teljesíteni.
A Döntőbizottság a jogalap alkalmazhatósága körében elsődlegesen azt
vizsgálta a D. 136/2016. számú ügyben, hogy a rendkívüli sürgősség a
beszerzés tárgya vonatkozásában fennállt-e. Megállapította, hogy a
közbeszerzési eljárás megindításakor több hónapja fennálló helyzetet nem
lehet rendkívüli sürgősségre okot adó körülménynek tekinteni. Az, hogy az
ajánlatkérőnek érdekében áll a beszerzési igény mielőbbi kielégítése, nem
alapozza meg az előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség
fennállását.
Ezen eljárásfajta célja, hogy arra biztosítson megoldást, ha váratlanul,
hirtelen következik be egy rendkívüli helyzet. Az eljárásfajta csak és
kizárólag ennek a rendkívüli helyzetnek a megoldására alkalmazható, az
ezen való túlterjeszkedés, illetve teljesítési időtartam nem alapozza meg az
eljárásfajta jogszerűségét. A döntőbizottsági és a bírósági gyakorlat alapján
nem elégséges feltétele a rendkívüli sürgősségre alapított tárgyalásos
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eljárásnak az, ha valamilyen (pl. jogszabályon, közigazgatási határozaton
alapuló, illetve megállapodásban rögzített) határidő, illetve esemény
közeledte készteti intézkedésre az ajánlatkérőt.
A D.425/2016. számú ügyben a Döntőbizottság nem látta igazoltnak, hogy
esetlegesen egy gyorsított nyílt eljárásra előírt határidő miért ne lett volna
betartható az ajánlatkérő számára. Ebből kifolyólag a jogalap jogszerű
alkalmazhatóságának azon feltétele sem teljesül, hogy a rendkívüli
sürgősséget indokoló körülmény nem az ajánlatkérő mulasztásából ered. A
hivatkozott számú ügyben a Döntőbizottság megállapította, hogy a
választott eljárásfajta jogalapjának kettő törvényi feltétele nem állt fenn.
Ugyanakkor az egészségügyi intézmény alapfeladatának ellátásához
szükséges és a folyamatos betegellátás biztosításához nélkülözhetetlen
orvostechnikai eszközök váratlan, előre nem látható okból történő
meghibásodása kapcsán – az egyéb feltételek fennállása mellett – a
Döntőbizottság megállapította az eljárásfajta jogszerű alkalmazását a
D.916/2015. számú ügy-ben.
Ajánlatkérő mulasztása kizárja ezen jogalap alkalmazhatóságát. A Kbt. 98. §
(2) bekezdés e) pontja alapján nem értékelhető az a körülmény, hogy az
ajánlatkérőnek évek óta nem állt rendelkezésére anyagi fedezet a szükséges
felújítások elvégzéséhez.20
A D.52/7/2017. számú jogorvoslati eljárásban megállapításra került, hogy
az ajánlatkérő - az általa, előre nem láthatóság körében hivatkozott - az
eljárás eredménytelenségét, valamint a szerződésmódosítás meghiúsulását
nem láthatta előre, azonban azzal számolnia kellett, hogy esetlegesen az
eljárása eredményeképpen nem kerül sor szerződéskötésre, ennek
figyelmen kívül hagyása az ajánlatkérő mulasztásának minősül
(D.765/8/2010., D.981/12/2010.). Ajánlatkérőt abban terheli felelősség,
hogy az első, valamint az azt követően indított eljárásai között több, mint öt
hónap telt el eredménytelenül.
A Rendelet 15. §-ának (3) bekezdése értelmében a rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli
sürgősség a terápiás alkalmazással indokolható akkor, ha a sürgős ellátási
igény fennállása igazoltan megállapítható. A jogalap igazolásához
a) orvostechnikai eszköz közbeszerzésekor, ha a közbeszerzést
20

D.667/16/2017.
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aa) az OEP folytatja le, az illetékes egészségügyi szakmai kollégium
vezetőjének,
ab) nem az OEP folytatja le, a fekvőbeteg-gyógyintézet orvos igazgatójának,
b) gyógyszer közbeszerzésekor a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
egyetértő állásfoglalása szükséges. Az indokolásban ki kell térni annak
igazolására, hogy a rendkívüli sürgősség nem az ajánlatkérő hibájából ered.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja ajánlatkérők figyelmét, hogy a Kbt. 103. §
(1) bekezdése szerinti tájékoztatás keretében – az előző bekezdésre
tekintettel – minden esetben be kell nyújtaniuk a jogalap igazolásához
szükséges, a)-b) pontokban megjelölt iratokat.

VII.

A Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás

A Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás
megrendelése esetében, ha olyan új építési beruházásra vagy szolgáltatás
megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg
ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás vagy
szolgáltatás teljesítésére. Ennek feltétele, hogy az új építési beruházás vagy
szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi
szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást
megindító vagy meghirdető hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos
eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további építési beruházások és
szolgáltatások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi
eljárásban az építési beruházás vagy a szolgáltatás becsült értékének
meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás vagy
szolgáltatás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása
szempontjából). Ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első
szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy jelen esetben a
kapcsolódó európai bizottsági jogértelmezés szerint a hangsúly a hasonló
munkák ismétlődésén van, ami azt jelenti, hogy a közbeszerzés tárgya
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szerinti munkáknak hasonlónak kell lenniük a már elvégzett munkákhoz. A
rendelkezés célja tehát nem további, előzetesen nem jelzett és nem tervezett
munkálatok kivitelezésének lehetősége, amelyeket például a fennmaradó
költségvetésből lehet finanszírozni, hanem olyan munkálatok elvég-zése,
amelyek előre láthatóak és tervezettek voltak, amennyiben a
költségvetésben megmaradt források ezt lehetővé teszik, és amennyiben
ezek szükségesek. Ebből ered az az – egyébként a korábbi Kbt. hasonló
rendelkezésével kapcsolatban is kifejtett – európai bizottsági, illetve
irányelvi elvárás is, hogy a későbbiekben a szóban forgó jogalapon,
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban megrendelni kívánt további
építési beruházásokat vagy szolgáltatásokat már eredendően meg kell
jelölni az alapeljárást megindító felhívásban. A beszerzendő további építési
beruházásokat vagy szolgáltatásokat és a beszerzés feltételeit konkrétan kell
megjelölni, nem elegendő azokra csak általánosan hivatkozni, illetve nem
elegendő általánosan, pusztán a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti jogszabályi
feltételeket a felhívásban feltüntetni.
Amennyiben a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek nem felel meg a
korábbi eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény, abban az esetben nem
folytatható le hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. § (3) bekezdése
alapján. Megjegyzendő, hogy az ajánlatkérő nem jogosult a Kbt. 98. § (3) bekezdése
szerinti jogalap alkalmazására, ha a megelőző eljárását a Kbt. 113. §-a szerint
folytatta le, tekintettel arra, hogy a Kbt. 113. § szerinti eljárás keretében alkalmazott
összefoglaló tájékoztatás nem minősül hirdetménynek, valamint arra, hogy az
eljárást megindító felhívás az érintett gazdasági szereplőknek közvetlenül kerül
megküldésre.
Ennek keretében különös körültekintéssel kell az ajánlatkérőnek vizsgálnia,
hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján lefolytatandó eljárás tárgya az alapul
szolgáló eljárás tárgyával azonos-e, az újonnan megrendelni kívánt
tevékenységek az eredeti szerződés tárgyának ismételt megvalósítását
jelentik-e, vagyis, hogy a tervezett beszerzés nem terjed-e ki olyan
tevékenység megvalósítására, amelyre az eredeti felhívás, illetve a
megkötött szerződés nem terjedt ki, illetve nem utalt (így például nem
alkalmazható a hirdetmény nélkül tárgyalásos eljárás kerékpárút építésére,
ha a megelőző, hirdetménnyel induló eljárásban kerékpárút bontása került
megjelölésre további, esetlegesen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban
megrendelhető munkaként). Amennyiben ugyanis olyan új elemek, eltérő
munkatételek jelennek meg az új eljárás feltételrendszerében, amely a
korábbi eljárásnak nem képezte a részét és amelyre a korábbi felhívás sem
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utalt, a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás alkalmazása aggályos.

VIII.

Hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás

A koncessziós beszerzési eljárások tekintetében a Kbt. 128. §-a rögzíti az
eljárás hirdetmény közzététele nélkül történő lefolytatásának, azaz a
hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárásnak a szabályait. Ennek
megfelelően a Kbt. hivatkozott rendelkezésének (1) bekezdése akként
rendelkezik, hogy 119. § (1) bekezdésétől eltérően az eljárást megindító
felhívást nem kell hirdetményben közzétenni, hanem azt az ajánlatkérő
egyidejűleg, közvetlenül küldi meg a gazdasági szereplőknek
a) a 98. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben,
b) ha a megelőzően hirdetmény közzétételével indult koncessziós beszerzési
eljárás azért volt eredménytelen, mert az eljárásban nem nyújtottak be
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, vagy csak alapvetően nem megfelelő
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be, feltéve, hogy a
koncesszió feltételei időközben lényegesen nem változtak meg; minderről
az ajánlatkérő köteles az Európai Bizottság kérésére - a közbeszerzésekért
felelős miniszteren keresztül - tájékoztatást adni. Alapvetően nem
megfelelőnek kell tekinteni az ajánlatot, ha az abból az okból érvénytelen,
hogy a szakmai ajánlat jelentős változtatások nélkül nyilvánvalóan nem
képes teljesíteni az ajánlatkérő által meghatározott igényeket és
követelményeket, míg a részvételi jelentkezést akkor kell alapvetően nem
megfelelőnek tekinteni, ha az a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján
érvénytelen.
Ajánlatkérő a vizsgált eljárásfajtát mindezek alapján akkor válaszhatja, ha
•
•
•

a Kbt. 98. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerinti feltételek fennállnak,
a Kbt. 98. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerinti feltételek fennállnak,
a Kbt. 128. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételek
teljesülése esetén.
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A Kbt. 98. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti jogalapok
feltételrendszere jelen útmutató V. és VI. pontjaiban részletesen kifejtésre
került. A Kbt. 128. § (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi feltételek esetén alkalmazhatja az
ajánlatkérő:
•
•

•

ha a megelőzően hirdetmény közzétételével indult koncessziós
beszerzési eljárás eredménytelenül zárult,
a megelőző eljárás azért volt eredménytelen, mert az eljárásban nem
nyújtottak be ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, vagy csak
alapvetően nem megfelelő ajánlatot vagy részvételi jelentkezést
nyújtottak be,
a koncesszió feltételei időközben lényegesen nem változtak meg.

A Közbeszerzési Hatóság felhívja ajánlatkérő figyelmét arra, hogy mivel a
Kbt. Második Részében szereplő szabályok - külön jogszabályi előírás
hiányában - a Negyedik Részben meghatározott koncessziós eljárásokra
nem vonatkoznak, így ajánlatkérő - Kbt. 103. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettsége nem áll fenn a hirdetmény nélküli koncessziós
beszerzési eljárás során.

IX.

Szerződéskötés hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban

A Kbt. 131. §-ának (8) bekezdése alapján a tíz-, illetve ötnapos időtartam
letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárást a 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján indították, a 98. § (2) bekezdés
c)-d) pontja, (3) bekezdése vagy (4) bekezdés b)-d) pontja alapján, egyetlen
ajánlattevő felhívásával a 98. § (5) bekezdése szerint vagy a hirdetmény
nélküli koncessziós beszerzési eljárást a 128. § (1) bekezdése a) pontja
alapján indították, és a 152. § (3) bekezdése szerinti határidőben a
Közbeszerzési Hatóság elnöke nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának
jogával.
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X.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások Közbeszerzési
Hatóság általi vizsgálata

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásáról történő, a Kbt. 103.
§-ában foglalt tájékoztatási kötelezettség kapcsán a Közbeszerzési Hatóság
felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság
korábbi gyakorlatával egyezően a Közbeszerzési Hatóság a tájékoztatási
kötelezettséget szigorúan kezeli. A Közbeszerzési Döntőbizottság több
ízben megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a tájékoztatási
kötelezettségről szóló rendelkezést azzal, hogy a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás megkezdése napján nem tájékoztatta teljeskörűen a
hivatalbóli kezdeményezőt.21
A Kbt. 2019. január 1-jétől hatályos 103. § (1) rögzíti, hogy a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás megkezdését követően, legkésőbb az eljárás
megkezdése napján az ajánlatkérő köteles benyújtani - az EKR-en keresztül,
annak jogszabályban meghatározott üzemzavara esetén a Közbeszerzési
Hatóság honlapján megadott elérhetőségen - a Közbeszerzési Hatósághoz
az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a beszerzés becsült
értékéről, a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről
szóló tájékoztatást, valamint a törvényességi ellenőrzésért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.
A 98. § (2) bekezdés e) pontja esetében legkésőbb az ajánlattételi felhívásnak
vagy adott esetben a tárgyalási meghívónak a gazdasági szereplők részére
történő megküldésével egyidejűleg az ajánlatkérőnek haladéktalanul
tájékoztatnia kell a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdésben foglaltak
szerint. Ajánlattételi felhívás helyett adott esetben a tárgyalási meghívót kell
megküldeni. Amennyiben a 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján lefolytatott
eljárás a tárgyalások megkezdésével indul, az ajánlatkérő köteles - amint az
a rendkívüli sürgősséget előidéző helyzetben ésszerűen lehetséges - a
Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdésben meghatározott módon
tájékoztatni az ajánlattételre felhívott, illetve felhívni kívánt gazdasági
szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a tárgyalásos eljárás
alkalmazását megalapozó körülményekről, amennyiben lehetséges, a
beszerzés becsült értékéről, valamint - legkésőbb az eljárás lezárását
21

D.259/9/2013.; D.751/2016.; D.364/2017; D.393/2017.; D.550/10/2017.; D.30/6/2018.]
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követően - köteles részére benyújtani a törvényességi ellenőrzésért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.
Legkésőbb a Kbt. 98. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti tárgyalásos eljárás
megkezdése napján köteles az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatósághoz
benyújtani az eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló
tájékoztatást, a Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont szerinti esetben az érintett
szer-vezet nevét és címét is meg kell adnia.
A 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárásra - amennyiben az a tárgyalások
megkezdésével indul -, a 98. § (4) bekezdés c)-d) pontja szerinti eljárásra az
EKR igénybevételének kötelezettsége, valamint a 40. § (1) bekezdés nem
alkalmazandó.22
Amennyiben az EKR több napon keresztül fennálló - jogszabályban
meghatározott - üzemzavara miatt a 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a rendkívüli helyzet által megkívánt
idő alatt nem lenne megvalósítható, az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy
nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR
alkalmazása.23
A fentiekben részletezett esetekben az ajánlatkérő a Közszolgálati és
Támogató Főosztály önálló hivatali kapuján keresztül „Tájékoztatás a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról” elnevezésű
elektronikus űrlapon köteles benyújtani a tájékoztatását. Az ajánlatkérő a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján köteles az EKRben közzétenni a Közbeszerzési Hatóságnak megküldött minden
dokumentumot, - a beszerzés becsült értékéről szóló tájékoztatás és az
ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről
(székhelyéről, lakóhelyéről) szóló tájékoztatás kivételével -, valamint a
közbeszerzési dokumentumokat és az ajánlatok bontását követően a
bontásról készült jegyzőkönyvet. A beszerzés becsült értékéről szóló
tájékoztatást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők
nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről) szóló tájékoztatást az ajánlatok
bontását követően, az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvvel együtt
köteles az ajánlatkérő közzétenni.24

Kbt. 2019. április 1-jétől hatályos 41. § (3) bekezdés
Kbt. 2019. április 1-jétől hatályos 41/C. § (1) bekezdés f) pont
24 A Közbeszerzési Hatóság Elnökének közleménye a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzését érintő
változásokról
22
23
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Az ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettsége kizárólag abban az esetben nem
áll fenn, ha a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárásban a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás szabályai szerint jár el az ajánlatkérő [Kbt. 115. §
(5) bekezdés]. Ennek megfelelően, ha az építési beruházás becsült értéke
nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő tájékoztatási
kötelezettsége nem áll fenn a Közbeszerzési Hatóság irányába.
Az ajánlattételi felhívás kötelező elemeit a Kbt. 50. §-ának (2) bekezdése és a 100.
§-a sorolja fel. Az 50. § (2) bekezdésének n) pontja szerint a felhívás
tartalmazza az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság
megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási módot. A Kbt.
65. §-ának (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban megindokolt kivételes esetben eltekinthet attól, hogy a műszaki
és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt előírjon, és csak
akkor, ha a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége
szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges. Nem
szükséges külön indokolás, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági szereplő hívható fel
ajánlattételre. A Kbt. 100. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlattételi
felhívásnak az 50. §-ban foglaltakon túl a következőket kell tartalmaznia: a
tárgyalásos eljárás jogcímét; a tárgyalás lefolytatásának menetét és az
ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait; az első tárgyalás időpontját.
Amennyiben az ajánlatkérő a felhívás mellett nem bocsát rendelkezésre
külön közbeszerzési dokumentumokat, a szerződési feltételeket, a műszaki
leírást, építési beruházásnál az árazatlan költségvetést és adott esetben a
nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos
követelményeket az ajánlat-tételi felhívásban köteles megadni.
Az ajánlatkérőknek úgy kell megadniuk a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás alkalmazását indokoló körülményekről a tájékoztatást, hogy abból
egyértelműen megállapítható legyen az adott eljárásfajta alkalmazhatóságát
megalapozó feltételek fennállása. A tájékoztatás keretében az
ajánlatkérőknek minden olyan iratot csatolniuk kell, amelyek a törvényben
taxatív módon meghatározott feltételek fennállását igazolják. Nem elegendő
a
körülmények
ismertetése,
leírása,
hanem
azok
létezését
dokumentumokkal kell alátámasztani.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételesen alkalmazható
eljárásfajta, kivételes jellegét az adja, hogy csak a törvényben taxatív módon
meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható. Ezen szigorú
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feltételek előírása azért szükséges, mivel a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásban érvényesülnek legkevésbé a közbeszerzés – többek között
nyilvánosságra vonatkozó – alapelvei, mivel az eljárás nem kerül előzetesen
meghirdetésre. A törvényben meghatározott feltételek fennállását az
ajánlatkérőnek kell igazolnia a Közbeszerzési Hatóság felé fennálló
tájékoztatási kötelezettsége keretében.25
A Közbeszerzési Döntőbizottság D.131/9/2013. számú határozatában az
alábbiak szerint rögzítette az előzőekben megfogalmazott követelményt:
„Annak érdekében, hogy a Döntőbizottság elnöke a törvényességi
ellenőrzés lefolytatására nyitva álló határidőn belül meg tudja ítélni a
választott jogalap, illetve a felhívás jogszerűségét, az ajánlatkérőknek
akként kell megadniuk a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatásukat, hogy
abból a törvényben meghatározott feltételek fennállása megállapítható
legyen. A rendeltetésszerű joggyakorlás követelményéből is az következik,
hogy az ajánlatkérőknek tájékoztatásukban a jogalap valamennyi
feltételének fennállásáról részletes és megalapozott tájékoztatást kell
adniuk, ismertetniük kell valamennyi relevanciával bíró tényt és
körülményt. Amennyiben az ajánlatkérők a választott jogalap egyes
feltételeinek fennállását a rendelkezésükre álló okiratokkal kívánják
bizonyítani, illetve alátámasztani, elvárás, hogy azokat is bocsássák
egyidejűleg a Döntőbizottság részére, tájékoztatásuk-hoz mellékelve.”]
A Döntőbizottság a 18/2019. számú határozatában rögzítette, hogy a
közbeszerzési dokumentumok egyes rendelkezéseivel kapcsolatos
jogsértések a felhívás visszavonásával orvosolhatók voltak, azonban a Kbt.
103. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatónak a Kbt.-ben rögzítetthez képest
későbbi időpontban történő megküldése okán előállt jogsértést nem lehet
semmissé tenni az ajánlattételi felhívás visszavonásával. A Kbt. egyértelmű
és eltérést nem engedő jelleggel szabályozza a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás megindítása körében megteendő eljárási cselekményeket
és azok határidejét. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a
Kbt. 103. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatót a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás megindítását követő 3. napon küldte meg a
Közbeszerzési Hatóságnak. A Döntőbizottság töretlen és egységes
joggyakorlata szerint az ajánlatkérő azon döntése, hogy az ajánlattételi
határidő előtt visszavonta a felhívást, nem reparálja a tájékoztatási
25

D.30/2018.
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kötelezettség határideje elmulasztására vonatkozó jogsértést, vagyis jelen
esetben egy elmulasztott eljárási cselekmény nem tehető meg nem történtté
egy másik eljárási cselekmény által.
A Közbeszerzési Hatóság részletes indokolással ellátott döntést hoz,
amelynek alapján az eljárás jogalapjának megalapozottsága egyértelműen
megállapítható. A Közbeszerzési Hatóság döntését az EKR-ben teszi közzé.
Az átláthatóságot és a jogalkalmazók tájékoztatását szem előtt tartva a
Közbeszerzési Hatóság a honlapján – az adatbázisok között - is közzéteszi a
részletes indokolással ellátott döntését.
A Közbeszerzési Hatóság végezetül ismételten és nyomatékosan felhívja az
ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén is csak abban az esetben alkalmazható hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás, ha az adott beszerzési igény más, hirdetménnyel induló
eljárás alkalmazásával nem megvalósítható. Erre tekintettel a Közbeszerzési Hatóság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások jogalapját
minden esetben szigorúan vizsgálja, és csak azokban az esetben hagyja jóvá
annak alkalmazását, amely esetekben az eljárás törvényi feltételei
vitathatatlanul fennállnak.
A fentiekre tekintettel a Közbeszerzési Hatóság azt ajánlja az
ajánlatkérőknek, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás helyett
beszerzési igényeik megvalósítására nyilvános hirdetménnyel induló
eljárást alkalmazzanak, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást pedig
kizárólag a legszükségesebb esetekben, és csak akkor alkalmazzanak, ha
beszerzés megvalósítására más megoldás egyáltalán nem létezik!
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A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában
(KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.)

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

Speciális szabályok az egyes kizáró okok tekintetében

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont
A bizonyos bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos kizáró ok [Kbt. 62.
§ (1) bekezdés a) pont] körébe tartozik 2015. november 1-jétől például az
1978. évi IV. törvény, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 1978. évi IV. törvény, illetve a
Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka. Az Európai Bizottsággal folytatott
egyeztetések eredményeként került továbbá a Kbt.-be az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési
és koncessziós eljárásban bűncselekmény.
Kbt. 62. § (2) bekezdés
Előző kizáró okhoz kapcsolódóan 2015. november 1-jétől kizáró okként jelenik meg a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti előírás. Ennek értelmében a Kbt.
62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bűncselekmények elkövetése abban az
esetben is kizárást eredményez, ha az említett bűncselekményeket a gazdasági szereplő jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja
követte el, és az az eljárás megindítását megelőző 5 éven belül hozott jogerős
ítéletben megállapításra került. Ily módon nem kizárólag természetes személy ajánlattevő/részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő zárható ki az említett bűncselekmények elkövetése esetén, hanem jogi személy, gazdasági társaság is.
Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, adó, vám és járulékfizetési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos kizáró ok szabályozásában lényeges, hogy a törvény előírásai alapján 2015. november 1-je után nem feltétel,
hogy a mulasztást a letelepedés szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai állapítsák meg (bármely államban elkövetett jogsértés megalapozza a kizáró okot). Továbbá, nemcsak azon gazdasági szereplő mentesül ezen kizáró ok hatálya alól, aki a tartozás megfize-
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tésére halasztást kapott, hanem az is, aki a tartozását, az esetleges kamatot
és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig
megfizette.
Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében rögzítendő, hogy a Kbt. 62. §
(4) bekezdés szerint e kizáró okot nem kell alkalmazni olyan esetben, ha az
ajánlatkérő a 98. § (4) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le.
Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatban elkövetett és jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt a korábbi szabályozás a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés időtartamához kötötte, a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)
pontja alapján azonban a 2015. november 1-jét követően indult közbeszerzési eljárásokban a tárgyi kizáró okban foglalt körülmények akkor eredményeznek kizárást a közbeszerzési eljárásból, ha a gazdasági, illetve szakmai
tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény elkövetését az elmúlt 3 éven belüli jogerős bírósági ítélet állapította meg.
Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, jogi személy tevékenységének
korlátozására vonatkozó kizáró ok szabályozása 2015. november 1-jén – a
koncesszió Kbt.-beni rendezésének megfelelően – kiegészült a jogi személylyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjára utalással. E rendelkezés szerint ugyanis,
amennyiben a bíróság a jogi személy tevékenységét korlátozza, a korlátozás
kiterjedhet arra is, hogy az eltiltás ideje alatt a jogi személlyel nem köthető
koncessziós szerződés.
Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, közbeszerzési eljárásokban való
részvételtől eltiltással kapcsolatos kizáró ok tekintetében változás, hogy
2015. november 1-jétől maga a kizáró ok utal arra, hogy a Közbeszerzési
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Döntőbizottság általi eltiltásra, illetve annak időtartamára vonatkozik a kizáró ok. Egyrészt a törvény konkrétan utal a Kbt. 165. § (2) bekezdés f) pontjára, a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatában megjelenő döntésre. Másrészt a törvény egyértelműsíti a kizárás időtartamára vonatkozó
szabályt: a korábbi szabályozás szerint a kizáró ok hatálya az eltiltás ideje
alatt állt fenn, a 2015. november 1-jétől hatályos, illetve 2018. január 1. napjával módosított Kbt. pedig a kizáró ok hatályát úgy határozza meg, hogy
az a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében (vagy a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén) a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig
áll fenn. A Közbeszerzési Döntőbizottság az eltiltás időtartamát a Kbt. 165.
§ (8)-(11) bekezdései alapján határozza meg.
Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja szerinti, korábbi közbeszerzési eljárásban elkövetett hamis adatszolgáltatás (hamis nyilatkozattétel) miatti kizárásra vonatkozó kizáró ok a korábbi jogszabályi előírás egyértelműsítéseként 2015. november 1-jén kiegészült azzal a követelménnyel, hogy – a tárgyi kizáró ok abban az esetben állapítható meg, ha – a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig. Ugyancsak a korábbi jogszabályi rendelkezés egyértelműsítéseként elválasztásra került a tárgyi kizáró oknak az az esete, amikor az érintett gazdasági szereplő a kizárását el nem fogadva a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt megtámadja az ajánlatkérő döntését [lásd Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g) pont]. A 2017. január 1. napjától hatályos, valamint az eljárásjogi szabályokkal való összhang megteremtése érdekében 2018. január
1. napjával módosított Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja a fentiek mellett
vagylagosan rendelkezik arról az esetről is, amikor a kizárás tekintetében
jogorvoslatra került sor, és az ajánlatkérő hamis adat szolgáltatása miatt történt kizárásról hozott döntését a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé
vált döntésében (vagy a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén) a bíróság jogerős három évnél nem régebben hozott határozata jogszerűnek mondta ki, a hamis adat
szolgáltatásának megállapítás mellett.
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Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában megjelenő kizáró ok is hamis adatszolgáltatással kapcsolatos kizáró ok, azonban az adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint ugyanis az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot
tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat
érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek
a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való
megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett
hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg.
Kizárást eredményez tehát, ha valamely gazdasági szereplő:
- az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, amennyiben az ia) és ib) pontokban
foglaltak megvalósulnak vagy
- a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat
vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének, amennyiben az ia) és ib) pontokban foglaltak megvalósulnak.
Fontos rögzíteni, hogy maga a kizáró ok tartalmazza a hamis adat, hamis nyilatkozat fogalmát. Hamis nyilatkozatnak minősül, ha a gazdasági szereplő
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a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. §
(5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének. Ennek oka nyilatkozati elv bevezetésben keresendő. A Kbt. a nyilatkozati elv
előtérbe helyezésével lényegében megelőlegezi a bizalmat a gazdasági szereplők felé, azzal, hogy a gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumban – illetve nemzeti eljárási rendben folytatott eljárásban egyszerű nyilatkozatban – foglalt állítása (nyilatkozata) alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni, hogy az adott gazdasági szereplő nem áll a
kizáró okok hatálya alatt és alkalmas a szerződés teljesítésére. Indokolt volt
tehát a gazdasági szereplőknek a nyilatkozatban foglaltakért fennálló felelősségét is megnövelni.
Önmagában az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak
igazolására benyújtandó nyilatkozatok, igazolások elmaradása nem jelent
kizárást a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján.
Amennyiben valamely gazdasági szereplő az adott közbeszerzési eljárásból
a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján kizárásra kerül, úgy a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h) pontja értelmében az adott közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig nem vehet részt közbeszerzési eljárásban, feltéve,
hogy – a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti – kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor ezen időtartam alatt. Amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásáról hozott döntését
– a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési
Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy (a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén) a
bíróság jogerős határozatában jogszerűnek mondta ki, a kizáró ok a végleges, illetve jogerős határozattól számított három évig áll fenn.
A Kbt. 124. § (4) bekezdése a koncessziós beszerzési eljárással kapcsolatban
rögzíti, hogy a 62. § (1) bekezdés i) pontjában az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alátámasztására szolgáló igazolások be nem nyújtásához kapcsolódó kizáró ok akkor alkalmazandó, ha
az ajánlatkérő a koncessziós beszerzési eljárásban is a kizáró okok előzetes
igazolására előírja e dokumentum használatát.
Fontos továbbá, hogy az ajánlatkérőnek tájékoztatási kötelezettsége áll fenn
a Közbeszerzési Hatóság felé, ha a fenti kizáró ok miatt kerül kizárásra egy
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gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárásból. Az ajánlatkérő – az érintett
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az
eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági
szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével – köteles
ezt a tájékoztatási kötelezettségét teljesíteni [Kbt. 62. § (7) bekezdés].
Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontban megjelenő kizáró ok nem szerepelt a
2015. október 31-ig hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: régi Kbt.). Ezen kizáró ok a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás során tanúsított tisztességtelen ajánlattevői magatartások
esetére vonatkozik.
A Kbt. – 2019. április 1-jétől hatályos – 62. § (1) bekezdés j) pontja értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
- aki esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy
- olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan
előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy
- korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből
az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került
sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig vagy
- amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a
Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) ponthoz hasonlóan 2019. április 1-jei hatállyal a
Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok tekintetében is rögzítésre
került a kizáró ok időbeli hatálya abban az esetben, ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra (Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának
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véglegessé válásától/Közbeszerzési Döntőbizottság döntésének megtámadása esetén a bíróság döntésének jogerőssé válásától számított 3 év).
Ajánlatkérőnek e kizáró ok szerinti kizárás esetén tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a Közbeszerzési Hatóság felé a Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján.
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti, off-shore cégekre vonatkozó kizáró ok a következők szerint módosult 2015. november 1-jei hatállyal:
kikerült a kedvezményes adózás kitétele [régi Kbt. 56. § (1) bekezdés
kb) pont], azaz kizárást az adóilletőség Kbt. 62. § (1) bekezdés ka) pontjában
szereplő államokon kívüli államban lévő adóilletőség eredményez;
a gazdasági szereplőben 25 %-ot meghaladó részben tulajdonos/szavazati joggal rendelkező jogi személynek csak kb) pontnak kell megfelelnie
(nem zárható ki letelepedési helye miatt)
a gazdasági szereplőben 25 %-ot meghaladó részben tulajdonos/szavazati joggal rendelkező jogi személyre vonatkozó kizáró ok [Kbt. 62. § (1)
bekezdés kc) pont] alvállalkozó, illetve más szer-vezet esetén is vizsgálandó
[a régi Kbt. vonatkozó, 56. § (2) bekezdése csak az ajánlattevőre/részvételre
jelentkezőre vonatkozott];
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló (2017. június 26-án hatályba lépett) 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont f) alpont nem vizsgálandó (nem
jelent tényleges tulajdonost a kizáró ok vonatkozásában a vezető tisztségviselő).
Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pont szerinti kizáró ok 2018. január 1. napjával
annyiban módosult, hogy – összhangban az eljárásjogi szabályok változásával – a kizáró okot a munkaügyi hatóság két évnél nem régebben véglegessé vált határozata vagy (annak közigazgatási perben történő megtámadása esetén) a bíróság két évnél nem régebben jogerőssé vált határozata alapozza meg, amely határozat a jogsértés megállapítása mellett a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezést vagy közrendvédelmi bírság
kiszabását tartalmazza.
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Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont szerinti, összeférhetetlenséggel kapcsolatos kizáró ok – az irányelvi előírásoknak megfelelően – 2015. november 1-jét
követően kizáró okként jelenik meg a törvényben (a régi szabályozás alapján
érvénytelenséget eredményezett az összeférhetetlenség).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül
nem lehet más módon orvosolni.
E kizáró ok szorosan összefügg a Kbt. 25. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezéssel, mely szerint az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A
kizárást megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés
útján – köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az
ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló
összegezésben ismertetni.
Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pont szerinti, korábban elkövetett versenyjogsértéssel kapcsolatos kizáró ok a régi Kbt.-ben fakultatív kizáró okként szerepelt (mint súlyos szakmai kötelességszegés lehetett figyelembe venni).
Ezen túl, 5 év helyett 3 évnél nem régebben hozott véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozat, illetve annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős és végrehajtható bírósági ítélet alapján lehet megállapítani a szóban forgó kizáró okot 2015. november 1-jét követően. Fontos változás, hogy – miután nem csak az említett szervek határozata, ítélete alapozza meg a kizáró okot, hanem a Kbt. 62. § (1) bekezdés
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n) pontja szerint ilyen jogsértést megállapító más versenyhatóság vagy bíróság határozata, ítélete is – nem kizárólag versenyeztetési eljárásban elkövetett versenyjogsértés jelenthet kizárást a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja
alapján.
Fontos kapcsolódó szabályt tartalmaz a Kbt. 62. § (5a) bekezdése, mely szerint a tárgyi kizáró okot a közbeszerzési eljárásban nem kell alkalmazni, ha
a Kormány a verseny biztosítása érdekében annak alkalmazása alól az ajánlatkérő kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott. A felmentést az
ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően, akkor kérheti, ha a közbeszerzési eljárással érintett piac gazdasági szereplőinek jelentős része az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt
áll, ide nem értve azon gazdasági szereplőket, amelyek a 64. § szerinti öntisztázás alapján nem zárhatók ki a közbeszerzési eljárásból. Az ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívásban feltünteti, hogy a közbeszerzési eljárásban
az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró okot a Kormány határozatára tekintettel nem alkalmazza.
Az Európai Unió Bírósága a C-124/17. számú, előzetes döntéshozatali ügyben született ítélete (Vossloh Laeis GmbH) megerősíti a Kbt.-ben a kizáró ok
kezdetének számítására vonatkozó rendelkezéseket azzal, hogy kimondta,
hogy a 2014/24 irányelv 57. cikkének (7) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy amennyiben a gazdasági szereplő az ezen irányelv 57. cikke (4) bekezdésének d) pontjában említett [a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pontja szerinti versenyjogi jogsértés] kizárási ok alapjául szolgáló magatartást tanúsított, amelyet a hatáskörrel rendelkező hatóság szankcióval sújtott, a kizárás
maximális időtartamát e hatóság határozatának időpontjától kell számítani,
vagyis a Bíróság szerint a tagállamok jogszerűen járnak el, amikor a kizáró
ok fennálltát és annak maximális időtartamát a jogsértés megállapításához
és nem a jogsértő cselekmény elkövetéséhez kötik.
Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja szerinti kizáró ok 2015. november 1-jétől
alkalmazandó, amely:
- az adott, folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban elkövetett versenyjogsértés miatt rendeli kizárni az érintett gazdasági szereplőt, kivéve, ha
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-

-

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

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

1

Ld. A Közbeszerzések Tanácsának útmutatóját a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti jogsértés súlyosságának megítéléséhez kapcsolódó szempontokról (KÉ 2017. évi 18. szám; 2017. február 10.), amely alapvetően
a 2017. január 1. napja és 2017. március 31. napja közötti átmeneti időszak vonatkozásában nyújtott támpontot a jogalkalmazók számára a kizáró ok megítélése kapcsán.
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Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pont
A fakultatív kizáró okok között – az irányelvi előírásoknak megfelelően – új
kizáró okként jelent meg 2015. november 1-jén a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)
pontja, mely szerint az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki súlyosan megszegte a 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket és ezt három évnél
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási
vagy annak közigazgatási perben való megtámadása esetén jogerős bírósági
határozat megállapította.
A tárgyi kizáró okban hivatkozott Kbt. 73. § (4) bekezdés a jogszabályok,
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. melléklet-ben
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre utal.
Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pont
E kizáró ok tekintetében a gyakorlati alkalmazhatóság biztosítása érdekében a törvény rögzíti, hogy a szakmai kötelezettségszegést jogerős bírósági,
véglegessé vált közigazgatási vagy annak közigazgatási perben való megtámadása esetén jogerős bírósági határozatnak kell megállapítani.
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pont
A Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítéséhez
kapcsolódó szerződésszegéssel kapcsolatos kizáró ok irányelvi szabályok
alapján került a Kbt.-be. Annak érdekében, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a kizáró ok fennállását a gazdasági szereplők tekintetében ellenőrizni tudja, a Kbt. 142. § (5)-(6) bekezdése általános
tájékoztatási kötelezettséget ír elő az ajánlatkérők számára a Kbt. 63. § (1)
bekezdés c) pontjában szereplő körülmények fennállása esetén a Közbeszerzési Hatóság felé. Abban az esetben tehát, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési
vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítése során a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti körülmények bekövetkezését tapasztalja, köteles azt bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak. A
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Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 187. § (2) bekezdés ae) pontja alapján nyilvántartást vezet a számára bejelentett a szerződésszegésekről és honlapján közzéteszi azokat (az adatoknak a honlapon a szerződésszegéstől számított három évig kell elérhetőnek lenniük). A Kbt. a közbeszerzési irányelvekkel
összhangban nem követeli meg jogerős határozat meglétét a releváns szerződésszegések vonatkozásában.
Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pont
Ezen, alvállalkozói kifizetésekkel kapcsolatos kizáró ok kötelező kizáró okból került a fakultatív kizáró okok közé 2015. november 1-jei hatállyal.
Régi Kbt. 57. § (1) bekezdés d)-e) pontjával kapcsolatos kizáró ok
Gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítványnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés fakultatív kizáró
ok helyett alkalmassági követelményként írható elő a Kbt. 65. § (1) bekezdés
c) pontja értelmében.
Ehhez kapcsolódóan, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés szerint az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerinti eljárásban – az eljárást megindító felhívásban – az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja
alapján köteles előírni 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.
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II.

Általános rendelkezések

II.1. Kizáró okok előírása
A Kbt. a közbeszerzési eljárást megindító felhívásra vonatkozó szabályai között tartalmazza, hogy a kizáró okokat és utalást a megkövetelt igazolási
módokra a felhívásnak tartalmaznia kell [Kbt. 50. § (2) bek. m) pont].
A kizáró okokat (kötelezően előírandó és választhatóan előírható) a Kbt. – a
korábbi szabályozással egyezően – taxatív módon felsorolja, vagyis azok az
ajánlatkérők által nem bővíthetőek. A Kormány – a Kbt. 198. § (1) bekezdés
1. és 2. pontjában rögzített felhatalmazás alapján – rendeletben határozza
meg, hogy az ajánlatkérő a kizáró okok igazolására milyen igazolási módokat, illetve milyen dokumentumok benyújtását írhatja elő vagy köteles elfogadni.
A kizáró okokat a Kbt. 62-63. §-ai tartalmazzák, a kizáró okok hiánya igazolásának módját pedig a Korm. rend. 8-17. §-ai rögzítik.
Uniós eljárásrendben a kötelezően érvényesítendő kizáró okok a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésében szereplő kizáró okok, míg nemzeti eljárásrendben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok a Kbt. 114.
§ (1) bekezdése alapján. A Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok az
ajánlatkérő döntésének függvényében alkalmazandó ún. fakultatív kizáró
okok. Nemzeti eljárási rendben a Kbt. 114. § (1) bekezdésében meghatározott, kötelezően alkalmazandó kizáró okokon kívül minden egyéb – akár a
Kbt. 62. §-ában, akár a Kbt. 63. §-ában meghatározott – kizáró ok fakultatívnak tekinthető.
A Kbt. 62. § (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban köteles hivatkozni a kötelezően alkalmazandó, Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdése szerinti kizáró okokra. A fakultatív kizáró okok tekintetében
a Kbt. 63. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az általa alkalmazott, 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okokat.
A Kbt. 47. § (2a) bekezdés értelmében – amennyiben az ajánlatok benyújtása egészében papíralapon történik – az ajánlatkérő – többek között – a kizáró okok igazolására benyújtandó igazolásokat, nyilatkozatokat köteles
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egyszerű másolatban is elfogadni, azok eredetiben történő benyújtása előírásának nincs helye.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése és a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében minden olyan kizáró ok hiányát, amelyek adataihoz az ajánlatkérő
elektronikus nyilvántartásban, ingyenesen hozzáfér, az ajánlatkérőnek kell
ellenőriznie e nyilvántartásokból. Ilyen nyilvántartások2:
az e-Certis rendszerben feltüntetett adatbázis,
a magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások,
valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az
igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak (a magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik), valamint
fentieken kívül minden olyan ingyenesen, elektronikus úton elérhető nyilvántartás, amelynek elérhetőségét az egységes európai köz-beszerzési
dokumentumban a gazdasági szereplő megjelölte.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárásból ki kell zárni
azt a gazdasági szereplőt, aki a kizáró okok hatálya alatt áll, vagy akivel
szemben a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2) bekezdés
lehetővé teszi továbbá, hogy ajánlatkérő kizárja:
- azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés],
- azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].
A kizáró okokban szereplő körülmények személyhez kötöttek, így a kizáró
okok mindig az adott gazdasági szereplőre vonatkoznak, az adott közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő tekintetében vizsgálandók, kivéve a Kbt. 65. § (11) bekezdésben szabályozott esetet: 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 gazda-

2

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről
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sági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
II.2. Igazolás uniós eljárásrendben
Kizáró okok hiányának igazolása ajánlattevő/részvételre jelentkező tekintetében
A kizáró okok hiányának előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával van lehetőség az uniós értékhatárokat
elérő értékű közbeszerzési eljárások esetén. A Kbt. 67. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában vagy – több szakaszból álló eljárás esetén – részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott
esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. A Kbt. 67. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés
szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról,
hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat,
köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Az
ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles arra vonatkozó
iránymutatást adni, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó
igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén –
hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő köteles ezt a nyilatkozatot előzetes
ellenőrzésre elfogadni [Kbt. 69. § (2) bekezdés].
A kizáró okok hiányának Korm. rendelet szerinti igazolási kötelezettsége:
- a Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt terheli;
- ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő valamely kizáró ok vagy alkalmassági feltétel, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritérium tekintetében egyáltalán nem, vagy határidőn túl nyújtott
be igazolást, vagy a hiányosan benyújtott, illetve nem egyértelmű tartalmú igazolások esetében az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás
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-

-

-

-

-

-

kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt
is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az
ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat-tevőt hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására [Kbt.
69. § (5) bekezdés];
adott esetben ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb,
hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására;
ajánlatkérő ezzel a lehetőséggel akkor élhet, ha az értékelés módszerét
figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az
ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik [Kbt. 69. §
(6) bekezdés];
ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására [Kbt. 69. § (6) bekezdés]
ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata
során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt,
hogy nyújtsa be a Korm. rendelet szerinti igazolásokat [Kbt. 69. § (7) bekezdés]
a kizáró okok fenn nem állása tekintetében figyelembe vett értékek teljesülése esetén az ajánlat vagy részvételi jelentkezés akkor is érvényes, ha
a benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett
adatoktól; a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti esetben az igazolások utólagos benyújtásakor igazolt, adott esetben a korábbi nyilatkozat szerinti
értékeket meghaladó adatok azonban már nem változtatják meg az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők rangsorát [Kbt. 69. § (9)
bekezdés]
közös ajánlattétel/részvételre jelentkezés esetén a közös ajánlattevők/részvételre jelentkezők mindegyike külön nyújtja be az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot [Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés]
az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a
kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az
e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási
kötelezettségének eleget tett [Kbt. 69. § (5) be-kezdés].
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A Kbt. 2017. január 1. napjától hatályos 69. § (4) bekezdése rendelkezik arról
az esetről is, ha a gazdasági szereplő ajánlatában, részvételi jelentkezésében
az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül nyújt be igazolásokat. A Kbt.
69. § (4) bekezdése alapján a fenti esetben az ajánlatkérő ezeket az igazolásokat figyelmen kívül hagyhatja, és elegendő azokat csak és elegendő azokat
csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében 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.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése új rendelkezésként rögzíti, hogy nem kérhető a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy konceszsziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására
a gazdasági szereplő csak arról nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ebben az esetben
az igazolást akkor is úgy kell az ajánlatkérőnek elfogadnia, mintha abban az
eljárásban nyújtották volna be, ha a korábbi igazolás megjelöli, hogy azt
mely – más – közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Kizáró okok hiányának igazolása alvállalkozó tekintetében
Előzetes igazolás [Kbt. 67. § (4) bekezdés]:
- az alvállalkozója tekintetében az ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint, ha az adott
közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót;
- a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
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Igazolás módja [Korm. rendelet 15. §]:
- ajánlattevő/részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vonatkozásában egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró ok hiányának igazolására alvállalkozója tekintetében, ezzel az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. [Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés];
- azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti – egyszerű – nyilatkozatot nyújt be [Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés].

Kizáró ok hiányának igazolása alkalmasságot igazoló más szervezet tekintetében
Előzetes igazolás: amennyiben az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az
előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
is be kell nyújtania az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kizáró okok hiányának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
igazolására [Kbt. 67. § (3) bekezdés; Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés]. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 2019. április 1. napjától hatályos 41/A. § (5)
bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasságot igazoló más szervezet képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolás módja: a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet esetében a
kizáró okok hiányának igazolására elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tett nyilatkozat, e tekintetben egyéb igazolás benyújtására nem kötelezett. A Korm. rendelet szerinti igazolásokat csak az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében kell benyújtania. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. [Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés].
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II.3. Igazolás nemzeti eljárásrendben
Kizáró okok hiányának igazolása ajánlattevő/részvételre jelentkező tekintetében
A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes
formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Nemzeti eljárásrendben tehát:
- a kizáró okok hiányának igazolása (előzetes és tényleges igazolása is)
egyszerű nyilatkozattal történik, nem kell egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani;
- ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat [Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés];
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pontja
ib) alpontja és 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia (nyilatkoznia az említett rendelkezésekben foglalt tartalommal kell ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek) [Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés];
- ajánlatkérőnek a nyilatkozat mellett ellenőriznie kell a kizáró ok hiányát
a rendelkezésére álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Kizáró okok hiányának igazolása alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet tekintetében
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy
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az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Nemzeti eljárásrendben az alvállalkozó, alkalmasságot igazoló más szervezet tekintetében ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek kell egyszerű nyilatkozat formájában nyilatkoznia arról, hogy az általa megjelölt alvállalkozó, alkalmasságot igazoló más szervezet nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, (további) igazolási kötelezettség nem terheli. Ez ily módon egybeesik a Kbt. 67.
§ (4) bekezdésben foglalt kötelezettséggel, a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő –
ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 117. §-a alapján önállóan kialakított szabályok szerint jár el, a felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját e rendeletben meghatározottak szerint írhatja elő [Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés].
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III.

Kizáró okok

A Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza azokat a kizáró okokat, amelyeket uniós eljárásrendben a közbeszerzési eljárásban kötelező érvényesíteni, vagyis azok bármelyikének fennállása esetén az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót és kapacitást biztosító szervezetet ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia.
1.
Kizáró ok

Kötelező kizáró okok [Kbt. 62. §]
Helye az
Igazolási mód és kapcsolódó inegységes euformációk
rópai közbeszerzési dokumentumban

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

aa)-af): III.
rész „A” szakasz
ag): III. rész
„D” szakasz

ah): III. rész
aa) a Büntető Törvénykönyvről „A” és „D”
szóló 1978. évi IV. törvény (a to- szakasz
vábbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel,

▪ kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni [Korm. rend. 8. §
a) pont] 3
▪ igazolás: közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozat [Korm.
rend. 8. § a) pont]
▪ az (1) bekezdés a) pont ah) alpontjában említett hasonló
bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában
letelepedett ajánlattevő, illetve a más állam büntető joghatósága alá tartozó külföldi

3

Amennyiben a felsorolt bűncselekmények elkövetése miatt jogi személlyel szemben a bíróság a jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b), c) vagy g) pontja alapján a tevékenységet jogerős ítéletében korlátozta, úgy a Kbt. 62. § (1)
bekezdés f) pontja szerinti kizáró ok állapítható meg a jogi személlyel szemben
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ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését
is;

állampolgár természetes személy esetében
a) bűnszervezetben részvétel
bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemről
szóló,
2008.
október
24-i
2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott
bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekményt,

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással
üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a
Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása,
vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűncselekmény esetén
az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c)pontja alapján, az Európai
Közösségek tisztviselőit és az
Európai Unió tagállamainak
tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény kidolgozásáról szóló 1997.
május 26-i tanácsi jogi aktushoz
csatolt egyezmény 3. cikkében
meghatározott korrupciót,

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

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

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

d) terrorcselekmény esetén a
terrorizmus elleni küzdelemről
szóló
2002
június
13-i
2002/475/IB tanácsi kerethatá-
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ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;

rozat 1., illetve 3. cikkében meghatározott terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz
kapcsolódó
bűncselekményt,
vagy az említett kerethatározat 4.
cikke szerinti, bűncselekményre
való felbujtást, bűnsegélyt vagy
kísérletet,
e) pénzmosás vagy terrorizmus
finanszírozása bűncselekmény
esetén a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára
való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005. október 26-i
2005/60/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 1. cikkében
meghatározott pénzmosást vagy
terrorizmus finanszírozását,
f) emberkereskedelem
vagy
kényszermunka esetén az emberkereskedelem megelőzéséről,
és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló
2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv 2. cikkében meghatározott gyermekmunkát és az emberkereskedelem más formáit
kell érteni [Kbt. 62. § (5) bekezdés]
▪ a meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani [Kbt.
63. § (3) bekezdés]
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b) egy évnél régebben lejárt III. rész „B” ▪ igazolás: az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (a továbadó-, vámfizetési vagy társada- szakasz
biakban: Art.) szerinti köztarlombiztosítási járulékfizetési kötozásmentes adózói adatbázistelezettségének nem tett eleget,
ból 4 az ajánlatkérő ellenőrzi,
kivéve, ha tartozását és az esetleha a gazdasági szereplő az
ges kamatot és bírságot az ajánlat
adatbázisban nem szerepel, az
vagy részvételi jelentkezés beilletékes adó- és vámhivatal
nyújtásának időpontjáig megfiigazolása vagy az Art. szerinti
zette vagy ezek megfizetésére haegyüttes adóigazolás [Korm.
lasztást kapott;
rend. 8. § b) pont]
▪ az (1) bekezdés b) pontjában
említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű
gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a
vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget
kell érteni [Kbt. 62. § (3) bek.]
▪ a meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani [Kbt. 63. §
(3) bek.]
▪ a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok
igazolásának [8. § b) pont] azt
kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, illetve ha
van, milyen időpontban járt le
a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére
4

www.nav.gov.hu (az oldal jobb oldali menüsorában található „Adatbázisok” menüpontban „Köztartozásmentes adózók” elnevezéssel)
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halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást
kapott [Korm.r. 16. § (1) bekezdés];
▪ az (1) bekezdés szerinti hatósági igazolást – ha az igazolás
egyébként bizonyítja azt,
hogy a gazdasági szereplőnek
nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása – az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor
is, ha nem közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy más
közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás
céljából állították ki, vagy ha a
kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt
az igazolásra és az már lejárt
[Korm.r. 16. § (2) bekezdés];
▪ ha jogszabály a Kbt. 62. § (1)
bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az
eljárásokban kell csatolni,
amelyekben az ajánlattételi
vagy részvételi határidő a
köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő
egy évnél későbbi időpontra
esik [Korm.r. 16. § (3) bekezdés]
c) végelszámolás alatt áll, vo- III. rész „C” ▪ igazolás: a kizáró ok hiányát a
natkozásában csődeljárás elren- szakasz
céginformációs szolgálattól 5
deléséről szóló bírósági végzést
ingyenesen,
elektronikusan
5

www.e-cegjegyzek.hu
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közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti
hasonló eljárás van folyamatban,
vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;

kérhető
cégjegyzék-adatok
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi [Korm. rendelet 8. § c)
pont]
▪ nem kell alkalmazni olyan
esetben, ha az ajánlatkérő a 98.
§ (4) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le [Kbt. 62.
§ (4) bekezdés]

d) tevékenységét felfüggesz- III. rész „C”
tette vagy akinek tevékenységét szakasz
felfüggesztették;

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

e) gazdasági, illetve szakmai te- III. rész „D” ▪ kizárólag természetes személy
vékenységével kapcsolatban bűn- szakasz
gazdasági szereplő köteles
cselekmény elkövetése az elmúlt
igazolni [Korm. rend. 8. § a)
három éven belül jogerős bírósági
pont]
ítéletben megállapítást nyert;
▪ igazolás: közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozat [Korm.
rend. 8. § a) pont]
▪ a meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem
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állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani [Kbt. 63. §
(3) bekezdés]
f) tevékenységét a jogi személy- III. rész „D” ▪ igazolás: a kizáró ok hiányát a
lyel szemben alkalmazható bün- szakasz
céginformációs szolgálattól intetőjogi intézkedésekről szóló
gyenesen, elektronikusan kér2001. évi CIV. törvény 5. § (2) behető cégjegyzék-adatok alapján
kezdés b) pontja alapján vagy az
az ajánlatkérő ellenőrzi [Korm.
adott közbeszerzési eljárásban rerendelet 8. § d) pont]
leváns módon c) vagy g) pontja
▪ cégnek nem minősülő gazdasági
alapján a bíróság jogerős ítéletészereplő esetén: közjegyző vagy
ben korlátozta, az eltiltás ideje
gazdasági, illetve szakmai kaalatt, vagy ha az ajánlattevő tevémara által hitelesített nyilatkokenységét más bíróság hasonló
zatot [Korm. rendelet 8. § d)
okból és módon jogerősen korlápont]
tozta;
g) közbeszerzési eljárásokban III. rész „D” ▪ igazolás: ajánlatkérő ellenőrzi a
való részvételtől a 165. § (2) be- szakasz
Közbeszerzési Hatóság honkezdés f) pontja alapján véglegelapján elérhető nyilvántartássen vagy jogerősen eltiltásra keból 6 , valamint a céginformárült, a Közbeszerzési Döntőbiciós szolgálattól ingyenesen,
zottság véglegessé vált döntéséelektronikusan kérhető cégben vagy – a Közbeszerzési Dönjegyzék-adatok
alapján
[Korm. rendelet 8. § e) pont]
tőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy III. rész „C” ▪ igazolás: egységes európai közkoncessziós beszerzési eljárásban szakasz
beszerzési dokumentum szehamis adatot szolgáltatott vagy
rinti nyilatkozat, a Közbeszerhamis nyilatkozatot tett, ezért az
zési Döntőbizottság vagy a bíeljárásból kizárták, és a kizárás teróság döntésére vonatkozóan
kintetében jogorvoslatra nem kea kizáró ok hiányát a Közberült sor az érintett közbeszerzési
szerzési Hatóság honlapján

6

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
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eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra, és az ajánlatkérő kizárásáról hozott döntését – a hamis
adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési
Döntőbizottság véglegessé vált, a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

közzétett adatokból 7 az ajánlatkérő ellenőrzi [Korm. rend.
8. § f) pont]. A Közbeszerzési
Hatóság naprakészen vezeti,
és honlapján közzéteszi a 62. §
(1) bekezdés h) pontja szerinti
kizárást megalapozó döntőbizottsági és bírósági határozatok számát és a határozathozatal napját [Kbt. 187. § (2) bekezdés ac) pont].
▪ a meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani [Kbt. 63. §
(3) bekezdés]

i) az adott eljárásban előírt adat- III. rész „C” ▪ igazolás: nem szükséges igazoszolgáltatási kötelezettség teljesí- szakasz
lás benyújtása, a kizáró ok
tése során a valóságnak nem
megvalósulását az ajánlatkérő
megfelelő adatot szolgáltat (a toellenőrzi az eljárás során
vábbiakban: hamis adat), illetve
[Korm. rendelet 8. § g) pont]
hamis adatot tartalmazó nyilat▪ koncessziós beszerzési eljárásban:
kozatot tesz, vagy a közbeszeraz egységes európai közbezési eljárásban előzetes igazolásszerzési dokumentumban fogként benyújtott nyilatkozata ellelalt nyilatkozat alátámasztánére nem tud eleget tenni az alsára szolgáló igazolások be
kalmasságot, a kizáró okokat
nem nyújtásához kapcsolódó
vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti
kizáró ok akkor alkalmakritériumokat érintő igazolási közandó, ha az ajánlatkérő a kontelezettségének (a továbbiakban
cessziós beszerzési eljárásban
együtt:
hamis
nyilatkozat),
is a kizáró okok előzetes igazoamennyiben
lására előírja e dokumentum
ia) a hamis adat vagy nyilatkohasználatát [Kbt. 124. § (4) bezat érdemben befolyásolja az
kezdés]
ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat
▪ az ajánlatkérő – az érintett
ajánlattevő, részvételre jelent-

7

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/
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műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot
vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló
igazolások tartalmának nem felel
meg;

kező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet nevének és címének
(székhelyének, lakóhelyének)
az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás
és a kizárt gazdasági szereplő
erről való tudomásszerzése
időpontjának megjelölésével –
köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti
kizárásról és a kizárás időpontjáról [Kbt. 62. § (7) bekezdés]

j) esetében az ajánlatkérő bizo- III. rész „C” ▪ igazolás: ajánlatkérő ellenőrzi
nyítani tudja, hogy az adott eljá- szakasz
az eljárás során; korábbi közrásban megkísérelte jogtalanul
beszerzési eljárásra vonatkobefolyásolni az ajánlatkérő dönzóan pedig az ajánlatkérő kötéshozatali folyamatát, vagy
teles elfogadni az eljárásban
olyan bizalmas információt kísébenyújtott egységes európai
relt megszerezni, amely jogtalan
közbeszerzési dokumentumba
előnyt biztosítana számára a közfoglalt nyilatkozatot [Korm.
beszerzési eljárásban, vagy korendelet 8. § h) pont]
rábbi közbeszerzési vagy kon▪ a meghatározott időtartamot
cessziós beszerzési eljárásból ebmindig a kizáró ok fenn nem
ből az okból kizárták, és a kizárás
állásának ellenőrzése időponttekintetében jogorvoslatra nem
jától kell számítani [Kbt. 63. §
került sor az érintett közbeszer(3) bekezdés]
zési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését –
a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett – a Közbeszerzési
Döntőbizottság véglegessé vált, –
a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
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jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki (a Kbt. 2019. április 1. napjától hatályos szövege
alapján);
k)8 tekintetében a következő fel- III. rész „D” ▪ igazolás [Korm. rendelet 8. § i)
pont]:
tételek valamelyike megvalósul: szakasz
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a
ka) alpontja tekintetében nem
Gazdasági Együttműködési és
szükséges igazolás vagy nyiFejlesztési Szervezet tagállamálatkozat benyújtása, a céginban, a Kereskedelmi Világszerveformációs szolgálattól ingyezet közbeszerzési megállapodásnesen, elektronikusan kérhető
ban részes államban vagy az
cégjegyzék-adatok alapján az
EUMSZ 198. cikkében említett
ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy
tengerentúli országok és terülevalóban Magyarországon betek bármelyikében vagy nem
jegyzett gazdasági szereplőolyan államban rendelkezik adóről van szó;
illetőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerülésékb) alpontja tekintetében az ajánről szóló egyezménye van, vagy
lattevő, illetve részvételre jeamellyel az Európai Uniónak kétlentkező nyilatkozata arról,
oldalú megállapodása van a közhogy:
beszerzés terén,
- olyan társaságnak minősül-e,
kb) olyan szabályozott tőzsdén
melyet nem jegyeznek szabánem jegyzett társaság, amely a
lyozott tőzsdén, vagy amelyet
pénzmosás és a terrorizmus fiszabályozott tőzsdén jegyeznanszírozása megelőzéséről és
nek;
megakadályozásáról szóló 2017.
- ha az ajánlattevőt vagy részévi LIII. törvény 3. § 38. pont a)vételre jelentkezőt nem jegyb) vagy d) alpontja szerinti tényzik szabályozott tőzsdén, akleges tulajdonosát nem képes
kor a pénzmosás és a terrorizmegnevezni, vagy
mus finanszírozása megelőkc) a gazdasági szereplőben
zéséről és megakadályozásáközvetetten vagy közvetlenül
ról szóló 2017. évi LIII. törtöbb, mint 25%-os tulajdoni résvény 3. § 38. pont a)szel vagy szavazati joggal rendelb) vagy d) alpontja szerint dekezik olyan jogi személy vagy
finiált valamennyi tényleges
8

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

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

9

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontjában foglaltakra tekintettel az érintett, 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkező gazdasági szereplők tekintetében azt kell vizsgálni, hogy esetükben fennállnak-e a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában szereplő körülmények.
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záró ok tekintetében az ajánlatkérőt további ellenőrzési
kötelezettség – hatóságok,
más szervezetek megkeresése
– nem terheli és kizárólag a
tudomására jutott kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles a hamis nyilatkozattétel
tényét megállapítani [Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdés]
l) harmadik országbeli állam- III. rész „D” ▪ igazolás: ajánlatkérő ellenőrzi a
polgár Magyarországon enge- szakasz
munkaügyi hatóságnak a
délyhez kötött foglalkoztatása
munkaügyi
ellenőrzésről
esetén a munkaügyi hatóság által
szóló 1996. évi LXXV. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről szóló
8/C. §-a szerint vezetett nyil1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a
vántartásából 10 nyilvánosalapján két évnél nem régebben
ságra hozott adatokból, valavéglegessé vált közigazgatási –
mint a Bevándorlási és Menevagy annak megtámadására irákültügyi Hivatal honlapján
nyuló közigazgatási per esetén
közzétett adatokból [Korm.
jogerős bírósági – határozatban
rendelet 8. § j) pont]
megállapított és a központi költ▪ a Bevándorlási és Menekültségvetésbe történő befizetésre köügyi Hivatal a honlapján 11 a
telezéssel vagy az idegenrendéKbt. 62. § (1) bekezszeti hatóság által a harmadik ordés l) pontja alapján érintett, a
szágbeli állampolgárok beutazáharmadik országbeli államsáról és tartózkodásáról szóló törpolgárok beutazásáról és tarvény szerinti közrendvédelmi
tózkodásáról szóló törvény
bírsággal sújtott jogszabálysértést
szerint általa közrendvédelmi
követett el;
bírsággal sújtott gazdasági
szereplőkről – a személyes
adatok sérelme nélkül – tájékoztatást tesz közzé a határozat véglegessé válásától számított két éves időtartamra.
Ha a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal tudomására
10

11

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

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

III. rész „C” ▪ igazolás: a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH)
szakasz
döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH
honlapján található, döntése-
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bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított
és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését
más versenyhatóság vagy bíróság
– három évnél nem régebben –
jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

ket tartalmazó adatbázisokból 12 ellenőrzi; az ajánlatkérő
ezen felül nem kérhet külön
igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem
szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az
ajánlatkérő köteles elfogadni
az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot [Korm. rendelet 8. § l)
pont]
▪ a meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani [Kbt. 63. §
(3) bekezdés]
▪ a tárgyi kizáró okot a közbeszerzési eljárásban nem kell alkalmazni, ha a Kormány a verseny biztosítása érdekében annak alkalmazása alól az ajánlatkérő kezdeményezésére a
közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján
hozott egyedi határozatában
felmentést adott 13 [Kbt. 62. §
(5a) bekezdés]

o) esetében az ajánlatkérő bizo- III. rész „C” ▪ igazolás: az ajánlatkérő köteles
nyítani tudja, hogy az adott köz- szakasz
elfogadni igazolásként az eljá-

12

http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kizaras_a_kozbeszerzesi_eljarasbol
A Kbt. 62. § (5a) bekezdése szerint a felmentést az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzési eljárás
megkezdését megelőzően, akkor kérheti, ha a közbeszerzési eljárással érintett piac gazdasági szereplőinek jelentős része a 62. § (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, ide nem értve
azon gazdasági szereplőket, amelyek a 64. § szerinti öntisztázás alapján nem zárhatók ki a közbeszerzési eljárásból. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban feltünteti, hogy a közbeszerzési eljárásban az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró okot a Kormány határozatára tekintettel nem alkalmazza.
13
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beszerzési eljárásban az ajánlatrásban benyújtott egységes eutevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az
rópai közbeszerzési dokumenEUMSZ 101. cikkébe ütköző jogtumba foglalt nyilatkozatot
sértést követett el, kivéve, ha a
[Korm. rendelet 8. § m) pont]
gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat
benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a
Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ
101. cikkébe ütköző magatartást
feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek
fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy kon- III. rész „D” ▪ igazolás: ajánlatkérő nem kércessziós beszerzési eljárás ered- szakasz
het külön igazolást, a kizáró
ményeként kötött szerződésben
ok hiányának igazolásaként az
részére biztosított előleget nem a
ajánlatkérő köteles elfogadni
szerződésnek megfelelően haszaz eljárásban benyújtott egysénálta fel, és ezt három évnél nem
ges európai közbeszerzési dorégebben meghozott, jogerős bíkumentumba foglalt nyilatkorósági, véglegessé vált közigazzatot [Korm. rendelet 8. § n)
gatási vagy annak megtámadápont]
sára irányuló közigazgatási per
▪ a meghatározott időtartamot
esetén jogerős bírósági határozat
mindig a kizáró ok fenn nem
megállapította;
állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani [Kbt. 63. §
(3) bekezdés]
q) súlyosan megsértette a köz- III. rész „D” ▪ igazolás: az ajánlatkérő nem
beszerzési eljárás vagy koncesz- szakasz
kérhet külön igazolást, a jogsziós beszerzési eljárás eredmésértés megtörténtét vagy annyeként kötött szerződés teljesíténak hiányát a Hatóság honlapsére e törvényben előírt rendelkeján közzétett adatokból az
zéseket, és ezt a Közbeszerzési
ajánlatkérő ellenőrzi.15 [Korm.
15

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/
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Döntőbizottság véglegessé vált, vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata
megállapította.14

rendelet 8. § o) pont] A Közbeszerzési Hatóság naprakészen
vezeti és honlapján közzéteszi
– a jogsértés súlyosságának
mérlegelése nélkül – minden
olyan döntőbizottsági vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén
jogerős bírósági határozat számát és a határozathozatal napját, amely megalapozhatja a
62. § (1) bekezdés q) pontja
szerinti kizárást [Kbt. 187. § (2)
bekezdés ac) pont].

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
(2) a) vezető tisztségviselője
vagy
felügyelőbizottságának
tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli
tagja, vagy személyes joga szerinti
hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve személyes
joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy,
akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
bűncselekmény miatt az elmúlt öt
évben jogerős ítéletet hoztak és a

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

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

14

Ld. A Közbeszerzések Tanácsának útmutatóját a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti jogsértés súlyosságának megítéléséhez kapcsolódó szempontokról (KÉ 2017. évi 18. szám; 2017. február 10.), amely alapvetően a 2017. január 1. napja és 2017. március 31. napja közötti átmeneti időszak vonatkozásában nyújtott
támpontot a jogalkalmazók számára a kizáró ok megítélése kapcsán.
16
Amennyiben a felsorolt bűncselekmények elkövetése miatt jogi személlyel szemben a bíróság a jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a tevékenységet jogerős ítéletében korlátozta, úgy a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizáró ok állapítható
meg a jogi személlyel szemben.
17
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjához hasonlóan a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt időtartamot is
az ellenőrzés időpontjától kell számítani a kizáró ok jellege miatt.
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büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott
bűncselekmény
miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt
évben – vagy ha ez rövidebb az
adott bűncselekmény kapcsán az
elítélt büntetett előélethez fűződő
hátrányok alóli mentesüléséhez
szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a
bűncselekmény elkövetésekor a
gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy
gazdasági társaság esetén annak
egyedüli tagja, vagy személyes
joga szerinti hasonló ügyvezető
vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt

2.

Választható kizáró okok [Kbt. 63. §]

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

Helye az egységes európai közbeszerzési dokumentumban

Igazolási mód és kapcsolódó információk

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

▪ igazolás: az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró
ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban
benyújtott egységes
európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatot
[Korm. rend. 9. § a)
pont]

b) három évnél nem régeb- III. rész „C” szaben hozott jogerős bíró- kasz
sági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak közigazgatási perben való
megtámadása esetén jogerős bírósági határozat
megállapította, hogy jogszabályban meghatározott
szakmai kötelezettségét - a
c) pontban meghatározott
eset kivételével - súlyosan
megszegte vagy külön jogszabályban meghatározott
szakmai szervezet etikai
eljárása által megállapított,

▪ igazolás: az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró
ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban
benyújtott egységes
európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatot
[Korm. rend. 9. § a)
pont]

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

▪ a meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése
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súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;

időpontjától kell számítani [Kbt. 63. § (3)
bekezdés]

c) korábbi közbeszerzési III. rész „C” sza- ▪ igazolás: nem szükséges igazolás benyújvagy koncessziós beszer- kasz
tása, az ajánlatkérő a
zési eljárás alapján vállalt
kizáró ok hiányát a
szerződéses kötelezettséHatóság honlapján elgét az elmúlt három évben
érhető nyilvántartássúlyosan megszegte18 és ez
ból ellenőrzi [Korm.
az említett korábbi szerzőrendelet 9. § b) pont]
dés felmondásához vagy
▪ a meghatározott időelálláshoz, kártérítés követartamot mindig a kiteléséhez vagy a szerződés
záró ok fenn nem álláalapján
alkalmazható
sának ellenőrzése időegyéb szankció érvényesípontjától kell számítéséhez vezetett, vagy ha a
tani [Kbt. 63. § (3) benyertes
ajánlattevőként
kezdés]
szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős
részben vagy egészben a
szerződés lehetetlenülését
okozta;
d) korábbi közbeszerzési III. rész „D” sza- ▪ igazolás: az ajánlatkérő
nem kérhet külön igavagy koncessziós beszer- kasz
zolást, a kizáró ok hiázési eljárás eredményeként
nyának igazolásaként
kötött szerződésével kapaz ajánlatkérő köteles
csolatban az alvállalkozója
elfogadni az eljárásfelé jogerős bírósági ítéletban benyújtott egysében három éven belül megges európai közbeszerzési
dokumenállapított szerződésszegést

18

A súlyos szerződésszegés tekintetében továbbra is irányadó a korábbi joggyakorlat [például az Európai Bíróság C-465/11. számú (Forposta) ügyben hozott ítélete). Emellett a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a kötbér ellenszolgáltatáshoz viszonyított értékének aránya kapcsolatban lehet az
alapul szolgáló szerződésszegés súlyosságával.
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követett el, amelynek során az alvállalkozó felé
fennálló vég- vagy részszámlából fakadó fizetési
kötelezettségét
10%-ot
meghaladó részben nem
teljesítette annak ellenére,
hogy az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett

3.

tumba foglalt nyilatkozatot [Korm. rend.
9. § a) pont]
▪ a meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani [Kbt. 63. § (3) bekezdés]

Kizáró okok ellenőrzése

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

Kizárással érintett ajánlat vagy részvételi jelentkezés

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

Egyes eljárástípusokra vonatkozó eltérő szabályok

A gazdasági szereplő ajánlatában vagy – több szakaszból álló eljárás esetén
– részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a 82.
§ (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani [Kbt. 67. § (1) bekezdés].
A meghívásos eljárással és a Kbt. 87. § (2) bekezdés alapján a tárgyalásos eljárással kapcsolatban a Kbt. a kizáró okok ellenőrzése vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell a részvételi vagy közvetlen részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlattételi szakaszban az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alátámasztására a 69. § szerint benyújtandó igazolások meghatározását, valamint – ha szükséges – az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok,
dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az
ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá [Kbt. 84. § (1)
bek. d) pont]. Nem kell az ajánlathoz csatolni azonban azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi jelentkezéshez az ajánlattevő
már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már
nem alkalmas az előírtak bizonyítására [Kbt. 84. § (3) bek.; 87. § (5) bek.].
A tárgyalásos eljárásban a Kbt. 89. §-a szerint az ajánlattételi szakaszban több
szakaszra oszlik az ajánlatok bírálata [kivéve a Kbt. 87. § (6) bekezdés szerinti esetet, amikor az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelzett
lehetőségével élve az első ajánlatok beérkezését követően úgy dönt, hogy
nem tart tárgyalás]:
- az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően akkor kell ér-vénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére;
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-

az ajánlatban foglalt, a szakmai ajánlaton kívüli egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a hiánypótlásra vonatkozó szabályok
szerint a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.

Versenypárbeszéd esetében a Kbt. rögzíti, hogy a párbeszédre történő ajánlattételi
felhívásnak tartalmaznia kell a részvételi felhívásban előírtakkal összhangban
– ha szükséges – a megoldási javaslathoz csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az
ajánlattevő és alvállalkozója, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet a párbeszéd szakaszában sem tartozik a kizáró okok hatálya
alá [Kbt. 92. § (1) bek. m) pont]. Az ajánlattételre történő ajánlattételi felhívásban
közölni kell a részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlattételi
szakaszban az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alátámasztására a 69. § szerint benyújtandó igazolások meghatározását, valamint – ha szükséges – az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá [Kbt.
94. § (4) bek. e) pont].
Több szakaszból álló eljárásokban tehát:
- a részvételi szakaszban a kizáró okok ellenőrzése a Kbt. 69. § (2) be-kezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján
– illetve a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásból, valamint
azon kívül a gazdasági szereplő által az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölt nyilvántartásból – történik,
- az ajánlattételi szakaszban csatolni kell szükség szerint azokat a nyilatkozatokat, dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá19, valamint
- az ajánlattételi szakaszban kerül sor az egységes európai közbe-szerzési dokumentumban foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások
benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján,

19

Például, ha ajánlattevő és az alkalmasságát igazoló szervezet üzleti kapcsolata megromlik és az
említett szervezet az ajánlattételi szakaszban már nem kívánja kapacitásait biztosítani ajánlattevő
számára.
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-

amennyiben az ajánlatkérő keretszámot határozott meg az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők tekintetében, és az adott köz-beszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést
nyújtottak be, az ajánlatkérőnek már a részvételi szakaszban be kell
kérnie az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak
alátámasztására szolgáló igazolásokat és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani [Kbt. 69. § (8) bekezdés].

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályok nem utalnak a Kbt. 89. §-ában foglaltak alkalmazására az ajánlatok bírálatát illetően,
így hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlatkérőnek a Kbt. XIII. fejezetében foglalt előírások szerint kell elvégeznie az ajánlatok bírálatát, illetve 76-78. §-a
szerint az ajánlatok értékelését.
A bírálat, értékelés általános szabályait a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás sajátosságaira figyelemmel kell alkalmazni [például a Kbt. 100. § (4)
bekezdésében az ajánlati kötöttség beálltának időpontja a hiánypótlás, felvilágosítás-kérés szempontjából jelenthet eltérést; a Kbt. 101. § (2) bekezdésében foglalt korlátok a bírálati, értékelési cselekmények tekintetében is
irányadóak]. A tárgyalás megkezdése előtt az ajánlattételi felhívásban, illetve a
közbeszerzési dokumentumokban rendezni kell az új Kbt. tárgyi fejezeteiben előírt
szabályokat [Kbt. 100. § (1)-(2) bekezdés], így például az értékelési szempontokat, illetve ha az új gazdasági szereplő bevonására vonatkozó hiánypótlási
korlátozást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
A 2017. január 1. napján hatályba lépett Kbt. 100. § (5) bekezdése szerint,
amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban kizárólag egy ajánlattevőt hív fel
ajánlattételre, a 69. §-tól eltérően az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazása helyett az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy már az
ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára és - amennyiben ajánlatkérő előírta - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat. Egy ajánlattevő ajánlattételre történő felhívása esetén a
76. § (5) bekezdése nem alkalmazandó.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli (rendkívüli sürgősségre tekintettel lefolytatott) tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő elfogadhatja az ajánlattevő adott esetben az egységes európai közbeszerzési do-
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kumentumba foglalt nyilatkozatát – a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartások ajánlatkérő általi ellenőrzése mellett – a kizáró okok fenn nem
állásának végleges igazolásaként [Kbt. 102. § (3) bek. b) pont].
Innovációs partnerség alkalmazása esetén – tekintettel arra, hogy a Kbt. 96. §
(1) bekezdése értelmében az innovációs partnerségi szerződés megkötésé-re
a tárgyalásos eljárás szabályait kell alkalmazni – a kizáró okok előírása és
ellenőrzése tekintetében a tárgyalásos eljárás szabályai alkalmazandók.
A sajátos beszerzési módszerek körében keretmegállapodás alkalmazása esetén a Kbt. 104. § (2) bekezdése alapján a keretmegállapodás megkötésére
folytatott eljárásfajta szabályai mentén írható elő kizáró ok és ellenőrizhető
annak hiánya. A keretmegállapodás esetén a verseny újranyitásakor a Kbt.
105. § (3) bekezdés k) pontja alapján az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell az ajánlattevőknek szóló felhívást, amely szerint a kizáró okok fenn
nem állásáról nyilatkozniuk kell. Ebben az esetben tehát csupán nyilatkoztatni kell a gazdasági szereplőket a kizáró okok hiányáról, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak alátámasztására szolgáló
igazolások benyújtásának és ellenőrzésének már a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során meg kell történnie.
Koncessziós beszerzési eljárás esetén a Kbt. 124. § (4)-(5) bekezdése rögzíti,
hogy a 62–64. § rendelkezéseit koncessziós beszerzési eljárásban is alkalmazni kell. A 62. § (1) bekezdés i) pontjában az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alátámasztására szolgáló igazolások be nem nyújtásához kapcsolódó kizáró ok akkor alkalmazandó, ha
az ajánlatkérő a koncessziós beszerzési eljárásban is a kizáró okok előzetes
igazolására előírja e dokumentum használatát. Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásába bevont szervezet kizáró ok hatálya alá tartozása esetében a 71. § (4) bekezdését alkalmazni kell. A Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti előírás alapján az ajánlatkérő nem köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatát előírni koncessziós beszerzési el-járásban.
6.

Közszolgáltatókra vonatkozó sajátos szabályok

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

Szerződés tartalmával, teljesítésével összefüggő rendelkezések

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

8.

Öntisztázás

A Kbt. 64. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy – bizonyos kizáró okok tekintetében – a gazdasági szereplő bizonyíthassa megbízhatóságát a kizáró
ok fennállása ellenére. A Kbt. 64. § (1) bekezdés ugyanis kimondja, hogy a
62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbe-szerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását meg-előzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdasági szereplők a Kbt. idézett rendelkezése alapján tehát minden kizáró ok esetében
élhetnek az öntisztázás lehetőségével, kivéve a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és
f) pontja szerinti kizáró okokat. Ez utóbbiak esetében öntisztázásra nincs lehetőség.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott
kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani [Kbt. 64. § (2) bekezdés].
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Az öntisztázás menetét illetően a Kbt. 188. § ad iránymutatást, az ott nem
szabályozott kérdésekben pedig az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény rendelkezései alkalmazandóak.
A kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító határozatokat [188. § (4) bekezdés] a Közbeszerzési Hatóság naprakészen vezeti, és honlapján közzé teszi [Kbt. 187. § (2) bekezdés af) pont].
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A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról
(KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.)

A 2015. november 1-től hatályos 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) a korábbi joggyakorlathoz képest lényeges változás következett be
az értékelési szempontrendszer tekintetében.
A jogszabályi változások eredményeként az értékelési szempontrendszer kialakításában bekövetkezett módosítások helyes és hatékony alkalmazásának
elősegítése érdekében a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 76. § (9) bekezdése d)
pontja szerinti módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról a Kbt. 76. § (12) bekezdése alapján az alábbi útmutatót bocsátja ki.

I.

Az útmutató kiadásának célja

A korábbi irányelvi szabályozáshoz képest az értékelési szempontrendszer
meghatározása tekintetében az uniós szabályozásban újítás figyelhető meg,
melynek célja a közbeszerzés hatékonyabb felhasználása a közös társadalmi
célok támogatása érdekében.
A 2014/24/EU irányelv (89) preambulumbekezdése szerint az odaítélési
szempontok fogalma ezen irányelv központi elemét képezi. Ezért a rá vonatkozó rendelkezéseket a lehető legegyszerűbb és legésszerűbb módon kell
megfogalmazni. Ez a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” kifejezés fő koncepcióként való használatával érhető el, hiszen végső soron minden nyertes
ajánlatot aszerint kell kiválasztani, hogy az egyes ajánlatkérő szervek a felkínáltak közül mit tekintenek a gazdasági szempontból, összességében legmegfelelőbb megoldásnak. A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvből
„gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” néven ismert odaítélési szemponttal
való összetévesztését elkerülendő, e fogalom megnevezésére más kifejezést,
a „legjobb ár-minőség arány”-t célszerű alkalmazni. Következésképpen ezt
az említett irányelvekkel kapcsolatos, vonatkozó ítélkezési gyakorlattal összhangban kell értelmezni, kivéve, ha ezen irányelv ettől egyértelműen jelentősen eltérő megoldást tartalmaz.
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Az Irányelv (90) preambulumbekezdése alapján az ajánlatkérőknek a szerződéseket olyan objektív szempontok alapján kell odaítélniük, amelyek biztosítják az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elvének a betartását ezzel garantálva az ajánlatok értékének egymással
való objektív összehasonlítását annak meghatározása céljából, hogy – a valódi verseny feltételei mellett – melyik a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat.
Az Irányelv ezen pontjában a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat tekintetében rögzítésre került az is, hogy azt a legjobb ár-minőség arány szempontja
alapján kell kiválasztani, amely szempontnak legalább egy ár- vagy költségelemet tartalmaznia kell azzal, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
ezen értékelése akár elvégezhető kizárólag az ár- vagy a költséghatékonyság
alapján is.
Ajánlatkérőknek emellett lehetőségük van arra, hogy a műszaki leírások
vagy szerződésteljesítési feltételek alkalmazásával szabadon határozhatnak
meg megfelelő minőségi standardokat. Annak elősegítése érdekében, hogy
a közbeszerzés során fokozottan előtérbe kerüljön a minőség, a tagállamok
számára engedélyezni kell, hogy – amennyiben ezt megfelelőnek tartják – a
„gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” kiválasztása céljából megtiltsák vagy
korlátozzák a kizárólag az ár vagy a költség értékelésén alapuló elbírálást.1
A Kbt. 76. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérők az alábbi három értékelési
szempont közül választhatnak:
➢ a legalacsonyabb ár
➢ a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszámítani
➢ a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi,
környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár
vagy költség is szerepel.

Kiemelendő, hogy amennyiben olyan értékelési szempontot alkalmaz ajánlatkérő, amely csak a szerződés teljesítése során ellenőrizhető (például a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek száma), szükséges az e tekintetben tett
vállalás nem megfelelő teljesítésének esetére szankciókat rögzíteni a szerződésben.
1

2014/24/EU Irányelv 90. preambulum bekezdése
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II.

Legalacsonyabb árra vonatkozó előírások

C-247/02. számú Sintesi-ügyben kimondta az Európai Unió Bírósága, hogy
a tagállamok a nemzeti szabályokat nem alakíthatják úgy, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontjának használatát kötelező jelleggel írják elő az ajánlatkérők számára.
A legalacsonyabb árat, mint értékelési szempontot árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárásoknál és akkor is csak abban
az esetben választhatják az ajánlatkérők, ha az igényeiknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru
vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.2 Ez a szabály jelenik meg a Kbt. 76. § (5) bekezdésben.
A korábbi szabályozáshoz képest tehát szűkült az ajánlatkérők legalacsonyabb ár értékelési szempontként való alkalmazásának lehetősége. Ennek
oka pedig abban keresendő, hogy a jogalkotó a minőségi kiválasztás elsődlegességére kívánta helyezni a hangsúlyt.
Egyebekben a Kbt. nem teszi lehetővé a legalacsonyabb ár, mint egyedüli
értékelési szempont alkalmazását sem a tervezési, sem a mérnöki, sem az
építészeti szolgáltatások esetében, sem pedig az építési beruházások esetében.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai szerint ezekben
az esetekben az ajánlatkérőnek a tervező és a mérnök kiválasztása során
szakmai ajánlatot kell bekérnie, melyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok vagy a legalacsonyabb költség értékelésére alkalmas részszempontok alapján kell vizsgálnia.
Tervező és mérnök kiválasztása esetén a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
rögzíti, hogy a legjobb ár-érték arány, valamint a minőség alapú kiválasztás
szempontjának érvényre juttatása érdekében az ajánlati ár az értékelés során
nem vehető nagyobb mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempont együttesen, míg a Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében – 2017. június

A közbeszerzés joga; Kommentár a gyakorlat számára; 510. old.; HVG-ORAC Lap- és
Könyvkiadó Kft. 2016.
2
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1-jei hatállyal – előírásra került, hogy – az akár kivitelezésre, akár kivitelezésre és tervezésre együttesen irányuló – építési beruházás esetén az említett
célok érdekében az ajánlati ár az értékelés során legfeljebb 70%-os arányban
vehető figyelembe, kivéve nukleáris létesítményekre vonatkozó építési beruházások esetén, mely eljárások során ez az arány magasabb is lehet.

III.

Legalacsonyabb költségre vonatkozó iránymutatások

A legalacsonyabb költség alkalmazása során ajánlatkérő egy általa meghatározott költséghatékonysági módszerrel fogja kiválasztani a gazdaságilag legelőnyösebbnek tekinthető ajánlatot. A Kbt. külön kiemeli ezen módszerek
közül az életciklus költség kiszámításának lehetőségét.
Az életciklusköltség definíciójának meghatározásakor az Irányelv 96. preambulumbekezdéséből érdemes kiindulni, ez alapján pedig az építési beruházások, az áruk vagy szolgáltatások életciklusa során felmerülő összes költség tekinthető költségnek. A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 78. § (4) bekezdés
alapján a közbeszerzési eljárások során alkalmazható életciklusköltség-számítási módszerek alkalmazásáról szóló útmutatóval kívánja a jogalkalmazók munkáját e körben segíteni (az útmutató a Közbeszerzési Értesítő 2017.
évi 35. számában, 2017. március 10. napján jelent meg, illetve elérhető a Közbeszerzési Hatóság honlapján a Tevékenységek/Jogalkalmazók támogatása/Útmutatók menüpontban).
A Kbt. 76. § (2) bekezdése alapján a legalacsonyabb költség szabadon választható értékelési szempont azzal, hogy alapesetben a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel első sorban ajánlatkérő a legalacsonyabb költség vagy a legjobb ár- érték arány szempontjának alkalmazására köteles.
A Korm. rendelet alapján a tervezői és mérnöki szolgáltatások esetén ajánlatkérőnek kötelező a legjobb ár-érték vagy a legalacsonyabb költség értékelési módszere alapján kiválasztani a nyertes ajánlatot a beérkezett ajánlatok
közül.
Az építési beruházások esetében azonban megköveteli a Korm. rendelet 24.
§ (1) bekezdése, hogy ajánlatkérő szakmai ajánlat benyújtását írja elő, amelynek vizsgálatát a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység - ideértve a Kbt. 1.
mellékletében meghatározott tevékenységeket is - minőségének értékelésére
alkalmas részszempontok szerint végezze el. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 76.
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§ (11) bekezdés kifejezetten hivatkozik az építési beruházásra, illetve a Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdés a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontként történő alkalmazását zárja ki, építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő – 322/2015. Korm. rendelet szerinti minőség alapú – kiválasztására önmagában a Kbt. megfogalmazása alapján a legalacsonyabb költség szempontja egyedüli értékelési
szempontként is alkalmazható, ugyanakkor a 322/2015. Korm. rendelet 24.
§ (1) bekezdésének kifejezett előírására tekintettel [mely szerint a szakmai
ajánlatot a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont alkalmazásával kell
értékelni] javasoljuk a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer
alkalmazását.
IV.

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokra
vonatkozó szabályok

A Kbt. külön nevesíti, hogy mely eljárástípusoknál kell kötelezően alkalmaznia az ajánlatkérőknek a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot, ezek pedig a következők:
a Kbt. 90. § (6) bekezdése alapján a versenypárbeszéd,
a Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az innovációs partnerség és
a Kbt. 100. § (3) bekezdése alapján a 98. § (5) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében.
Amennyiben ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési
szempontot kívánja alkalmazni, úgy az értékelési szempontról, illetve a
hozzá kapcsolódó alszempontokról az eljárást megindító felhívásban részletesen rendelkeznie kell.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok esetében a Kbt.
bár nem ad taxatív felsorolást, ugyanakkor előír néhány szempontot példálózó jelleggel, melyek az alábbiak:
➢ minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, valamennyi felhasználó számára való hozzáférhetőség,
hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása és egyéb szociális, környezetvédelmi és innovatív tulajdonságok, forgalmazási feltételek, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja,
időszaka;
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➢ a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata, ha a személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára.3
A Kbt. 76. § (4) bekezdés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alkalmazható úgy is, hogy az abban szereplő ár vagy költség
elemet az ajánlatkérő egy rögzített értéken megadja, és az ajánlattevők az
egyéb értékelési szempontok tekintetében versenyeznek egymással.
Az értékelési szempontrendszer kialakítása során az alábbi rendelkezések
tartalmaznak iránymutatást az ajánlatkérők számára.
Elöljáróban megjegyzendő, hogy ajánlatkérőknek olyan értékelési szempontrendszert kell kidolgozniuk, mely objektív szempontokon alapul, kerüli
a szubjektív tényezőket, melyeknél nem kikövetkeztethető, nem nyomon követhető az ajánlatkérői pontozás. Ennek feltétele, hogy ajánlatkérő egyértelműen előre meghatározza, hogy mely kritériumok kerülnek értékelésre, valamint az is, hogy azok mely értéke, tartalma, többlet-tartalma eredményez
kedvezőbb értékelést, ezáltal több pontot vagy jobb helyezést a rangsorban.
Mindemellett fontos, hogy ajánlatkérők figyelembe vegyék azt is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek egyébként érvényességi feltételként kellene,
hogy szerepeljenek (pl. jogszabályoknak, tanúsítványnak, szabványnak való
megfelelés) az ajánlatok esetében, illetve melyek azok a feltételek, amik az
érvényességi feltételekhez képest többlettel bírnak és a szakmai ajánlatban
kell, hogy értékelésre kerüljenek.
Hangsúlyozandó a környezetvédelmi szempontok érvényesítésének fontossága az értékelési részszempontok között, e körben az Európai Bizottság vonatkozó segédanyagai [különös tekintettel az Európai Bizottság „Zöld közbeszerzés! A környezettudatos közbeszerzés kézikönyve” című kiadványa,
mely a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető a Közbeszerzés AZ/Európai jogi háttér/Közlemények és könyvek/Zöld közbeszerzés menüpont
alatt
(http://www.kozbeszerzes.hu/data/filer_public/b9/a4/b9a4b338-be7d-4cf0-a7de-bea310b14864/zold_kozbeszerzes_handbook_hu.pdf), illetve egyéb segédanyagok, melyek szintén megtalálhatóak az említett menüpont alatt]. Emellett a Miniszterelnökség is készített egy útmutatót a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti környezetvédelmi, szociális szempontok alkalmazásához, mely szintén elérhető a Köz3

Kbt. 76. § (3) bekezdés
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beszerzési Hatóság honlapján a Tevékenységek/Jogalkalmazók támogatása/Miniszterelnökségi útmutatók menüpontban (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok).
A fentieken túl, a fenntarthatósági szempontok fontosságának hangsúlyozása, illetve a rendelkezésre álló információk minél szélesebb körben történő
elterjesztése érdekében a Hatóság elindította fenntarthatósági microsite-ját.
Az oldalon a zöld, a szociális és az innovatív közbeszerzések témában öszszegyűjtésre kerültek a fenntartható köszbeszerzést segítő legújabb magyar
és külföldi kiadványok, útmutatók, valamint a témával foglalkozó hasznos
honlapok listája. A honlap elérhetősége: http://fenntarthato.kozbeszerzes.hu/
Tervező és mérnök kiválasztása
A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján szakmai minőség értékelésére
alkalmas részszempontnak minősül minden olyan értékelési részszempont,
amely alkalmas arra, hogy az építészeti-műszaki tervezés vagy mérnöki feladat ellátásának szakmai színvonalát javítsa [tervezési szolgáltatás esetén a
6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottakhoz képest].
Az ajánlatkérő értékelési résszempontként veheti figyelembe különösen:
➢ a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértékét (például a teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma, vezető mérnökök létszáma, feladatkiosztás rendje,
munkaszervezés, belső ellenőr, külső ellenőr alkalmazása);
➢ a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományának képzettségét és tapasztalatát;
➢ a munkavégzés értékelésére vonatkozó részszempontokat, ezen belül
• a tervezési vagy mérnöki szolgáltatás teljesítésére vonatkozó
módszer bemutatását,
• a tervezési vagy mérnöki szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó
környezetvédelmi, fenntarthatósági megoldásokat,
• a tervezési szolgáltatás eredményeként megvalósuló projekt
költségelemzésének módszertanát.
A legjobb ár-érték arány, valamint a minőség alapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében az ajánlati ár az értékelés során nem vehető
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nagyobb mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempont együttesen.4
Abban az esetben, ha több ár alapú szempontot kíván értékelni az ajánlatkérő, úgy azok összessége lesz az irányadó a fenti szabály alkalmazása során.
Építési beruházás
Építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban hasonlóképpen kell eljárnia ajánlatkérőnek az értékelési szempontrendszer meghatározása során azzal a különbséggel, hogy a megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység értékelése során az alábbi részszempontokat írhatja elő azzal, hogy a felsorolás példálózó jellegű:
➢ az ajánlott építőanyagok minősége,
➢ a környezetvédelmi, fenntarthatósági követelmények figyelembevétele,
➢ speciális területi adottságok (örökségvédelmi, vízminőség-védelmi,
természet- és tájvédelmi adottságok) kezelésének módja,
➢ energetikai megoldások alkalmazása,
➢ az innovatív megoldások alkalmazása.5
A teljesítési határidő a fenti felsorolásból 2017. január 1-jei hatállyal kikerült,
ezzel is jelezve, hogy a teljesítési határidő nem alkalmas a minőségi alapú
értékelésre, így értékelési szempontként való alkalmazása önmagában az ár
mellett nem javasolt (annak használata a szabályozás célja ellen irányult).
Emellett például a kötbérre, jótállásra vagy egyéb garanciákra, részszámlák
számára, igényelt előleg mértékére vonatkozó értékelési szempontok sem tekinthetőek kifejezetten minőségi szempontoknak.
Az építési beruházások vonatkozásában 2017. június 1-jét követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban az ár legfeljebb 70 %-os arányban vehető figyelembe (kivéve nukleáris létesítményekre vonatkozó építési beruházások
esetén, mely eljárások során ez az arány magasabb is lehet).

4
5

Korm. rendelet 9. §
Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés
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Minden beszerzési tárgy esetében irányadó szabályok
Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata rámutatott arra, hogy bár fenti
szempontokon túlmenően más szempontokat is figyelembe vehetnek az
ajánlatkérők, azonban meghatározásra kerültek olyan alapvető elvárások e
tekintetben, melyeket kötelező figyelembe venni az értékelési szempontrendszerek kialakítása során.
A Beentjes-ügyben (C-31/87.) kimondta a Bíróság, hogy az ajánlatkérők
ugyan szabadon választhatják meg az értékelési szempontokat, azonban ez
a lehetőségük annyiban korlátozott, hogy a szabad választás joga csak olyan
szempontokra vonatkozhat, amelyek ténylegesen a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálják.6
A Kbt. 76. § (6) bekezdésében található rendelkezéseket tekintve általánosságban az a követelmény az ajánlatkérők felé az értékelési szempontrendszer
kidolgozása során, hogy egy objektív szempontrendszert alakítsanak ki,
melyben:
➢ valamennyi szempontnak a szerződés tárgyához kell kapcsolódnia;
➢ mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulnia;
➢ nem sérülhet a verseny tisztaságának elve, az átláthatóság, a nyilvánosság, a jóhiszeműség és tisztesség elve, valamint a hatékony és felelős gazdálkodás elve, továbbá a nemzeti elbánás elve;
➢ nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága. Amennyiben a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerint a
személyi állomány értékelésre kerül, úgy egyértelműen el kell különíteni az alkalmassági minimumkövetelményeket az értékelési szempontoktól;
➢ az egyes ajánlati elemek többszörös értékelése ne következhessen be.

1. A szerződés tárgyához való kapcsolódás:
Azzal összefüggésben, hogy mi tekintendő a szerződés tárgyához kapcsolódó szempontnak, a Concordia Buses-ügyben (C-513/99) kialakított európai bírósági joggyakorlatot tekintve elmondható, hogy az ajánlatkérők pél-

Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési Jogához; 631. old.; Wolters Kluwer Kiadó;2015.
6
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dául csak olyan környezetvédelmi követelményeket várhatnak el az ajánlattevőktől, amelyek nem biztosítanak ajánlatkérő számára választási szabadságot (kizárva az önkényes választási lehetőséget), illetve azok az eljárást
megindító hirdetményben feltüntetésre kerülnek, továbbá előírásukkal a közösségi irányelvekben deklarált alapelvek nem sérülnek.
A Kbt. a fenti iránymutatások alapján külön kiemeli és rögzíti 76. § (7) bekezdésben, hogy az értékelési szempontok akkor tekintendők a szerződés
tárgyához kapcsolódónak, ha azok az adott szerződés alapján megvalósítandó építési beruházáshoz, szállítandó áruhoz vagy nyújtandó szolgáltatáshoz bármely módon és azok életciklusának bármely szakaszában kapcsolódnak, ideértve azokat a tényezőket is, amelyek
➢ az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás előállítása, nyújtása
vagy a vele való kereskedés konkrét folyamatához kapcsolódnak;
vagy
➢ az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás életciklusának valamely másik szakaszában megvalósuló valamely folyamathoz kapcsolódnak;
még akkor is, ha ezek érdemben nem határozzák meg az építési beruházás,
áru vagy szolgáltatás végeredményének tulajdonságait.
2. Mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezők
A nem mennyiségi alapon megítélhető tényezők esetében is követelmény,
hogy az értékelés szakmai mérce alapján ellenőrizhető legyen. A szakmai típusú részszempontokkal kapcsolatosan is irányadó az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, hogy a részszempontoknak értékelhető tényezőkön
kell alapulniuk. Az ajánlatkérőknek ezen részszempontok vonatkozásában
is egyértelműen meg kell határozniuk, hogy az ajánlati elem mely összetevőit, tulajdonságait fogják vizsgálni. Az értékelés alapját képező pontkiosztási kritériumok nem tekinthetők objektív tényezőkön alapuló, szakmailag
egyértelműen megítélhető feltételeknek, ha a pontok kiosztása olyan szubjektív kritériumokon alapul, mint például „egyértelműen lehatároltak”, „jól
határozza meg”, „könnyebben betartható, reálisabb”, „a felsorolás teljeskörű”, „logikus és hierarchikus struktúrában való bemutatás”, „érdemben
indokolja”, „hibás, hiányos” stb. Az értékelés módszere ezen részszempontok tekintetében nem alkalmas az ajánlatok objektív értékelésre.
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3. Az alkalmassági minimumkövetelmények és az értékelési szempontrendszer követelményeinek elválasztása
Tekintve a korábbi európai bírósági joggyakorlatot megállapítható, hogy az
alkalmasság és az értékelés teljes mértékben egymástól elkülönülő rész volt
a közbeszerzési eljárásokban, közöttük semmilyen átfedés nem volt megengedett. Ezt támasztják alá a Beentjes-ügyben (C-31/87.) kimondottak, melyek szerint az alkalmasság, illetve a szerződések odaítélésének folyamata
két egymástól jól elkülöníthető, eltérő szabályozási rendszerrel bíró folyamat
egy közbeszerzési eljáráson belül.
A Lianakis és társai (C-532/06.) számú üggyel kapcsolatban e tekintetben
továbbfejlődött a joggyakorlat, és az értékelési részszempontok közül kizárásra kerültek azok a feltételek, melyek egyébként a szerződés teljesítésére
való alkalmasság megítélése szempontjához köthetők.
Lényeges újítás figyelhető meg az új irányelvi előírások között a korábbi szabályozáshoz képest. Ugyanis amennyiben az ajánlatkérők a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettségét, képzettségét és tapasztalatát - ha a személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés
teljesítésének színvonalára7 - , kívánják értékelni, erre abban az esetben van
lehetőségük, ha elkülönítik egymástól az alkalmassági követelményeket,
mint minimumelvárásokat azoktól az alkalmassági előírásokhoz képest
egyéb többletkörülményektől, melyeket az értékelés keretében figyelembe
kívánnak venni. (C-601/13- Ambisig-ügy).
A személyi állomány értékelése vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság az
alábbiakra hívja fel a jogalkalmazók figyelmét.
A személyi állománnyal kapcsolatos értékeléssel kapcsolatban általánosságban ki kell emelni, hogy annak a szerződés tárgyára vonatkozó ajánlatot kell
tartalmaznia és nem az ajánlattevő általános képességeire vagy múltjára vonatkozó felmérést. A személyi állomány értékelése nem önmagában a személyi állomány létszámának értékelését jelenti.
A szervezettség - tekintettel arra, hogy az értékelési szempontoknak a teljesítés minőségével kell összhangban lenniük oly módon, hogy a hatás nyilvánvaló és megkérdőjelezhetetlenül egyértelmű – megállapítható, hogy az
nem ajánlattevő általános szervezeti felépítésére vagy struktúrájára vonatko-

7

Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont
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zik, hanem a teljesítésben részt vevő csoporttal kapcsolatos, releváns szervezeti paraméterekre, amelyek a szerződés tárgyához közvetlenül kapcsolódnak és annak teljesítését ténylegesen elősegíthetik. Ajánlatkérőnek előre meg
kell adni, hogy az összehangoltság mikor kedvezőbb számára, mikor kaphat
ajánlattevő kedvezőbb pontszámot.
A képzettséggel kapcsolatban az értékelés nagy veszélyeket rejt magában,
hiszen ez olyan tartalommal bír, mely az alkalmasság körében sokkal inkább
elképzelhető, hiszen a képzettség egy, az oktatási rendszer kereteiben megszerzett tulajdonság, ahol a különböző, azonos képzettséget vagy végzettséget adó intézmények semmiképp sem hasonlíthatók össze. Ebben az esetben
az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú végzettségek kerülnek összehasonlításra, feltéve, hogy az adott tevékenység mindhárom végzettséggel ellátható.
A tapasztalat, mint ajánlati elem a legkönnyebben számszerűsíthető, hiszen
itt a szerzett nominális értékeket lehet összevetni, ugyanakkor a tapasztalatok szerzési idejének korlátozásával (pl. az előző 3 év) összefüggésben felhívjuk a figyelmet arra, hogy az akár alapelvi sérelemmel is járhat. Természetesen elképzelhető, hogy például történt egy paradigmaváltás az adott
szakterületen, ami a korábban szerzett tapasztalatokat felülírja, így ebben az
esetben ezen váltási időszak az, ami időpontként megjelenhet. Az előzőekre
tekintettel a javaslatunk az, hogy esetenként vizsgálják az ajánlatkérők a korlátozás lehetőségét.
A személyi állomány fogalmát a Kbt. nem definiálja, ezáltal az sem előírás,
hogy az értékelésnél bemutatott szakemberek munkaviszonyban álljanak az
ajánlattevővel.
Ajánlatkérő a személyi állomány esetében a rendelkezésre állási nyilatkozat
benyújtásának kötelezettségét is előírhatja, illetve nem kizárt annak a lehetősége sem, hogy e szakemberek tekintetében a gyakorlati idő egy értékelhető szempont legyen.
Amennyiben az értékelés során bemutatott szakember nem felel meg ajánlatkérő előírásainak, a Kbt. 71. § (9) bekezdése lehetővé teszi a hiánypótlást
a szakember személyét illetően, azzal, hogy a szakemberek személye hiánypótlás keretében csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor
figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival
legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. A szakember személyének változására két esetben kerülhet sor: egyrészt a Kbt. 71. § (4) bekezdése
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szerinti esetben, másrészt a Kbt. 2018. január 1. napjától hatályos szabálya
értelmében akkor, ha az az alkalmassági követelménynek való megfelelés
miatt szükséges. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal,
magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótoltatott szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja,
és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását.
2017. január 1. napjától e rendelkezés kiegészült azzal, hogy ha a 76. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem
sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon
szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az
eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően
haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a
szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
Általában a minőségi szempontokhoz kapcsolódóan értékelhető továbbá a
munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatására vonatkozó megajánlás, de munkanélküliek képzését célzó intézkedések végrehajtása is.
A teljesítési határidő, illetve az előteljesítés mértéke, mint minőségi szempont, előírása az értékelési szempontok között lehetőség ugyan az ajánlatkérők számára, ugyanakkor több szempontból aggályos is lehet. Első sorban
azért, mert az ajánlattevők adott esetben tehetnek olyan vállalásokat, melyekkel ugyan nyertesként kerülhetnek kihirdetésre, de a szerződés teljesítése során kiderülhet, hogy a nyertes ajánlatban szereplő megajánlás irreálisnak bizonyult és a szerződés módosítása válhat szükségessé a vállalt teljesítési határidő meghosszabbítása tekintetében. Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy ebben az esetben a szerződés módosításának jogszerűsége különösen aggályos lehet.
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V.

Egyéb előírások a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztására

A Kbt. 76. § (9) bekezdése rögzíti, hogy ha az ajánlatkérő nem egyedüli értékelési szempontként alkalmazza a legalacsonyabb ár szempontját vagy a 78.
§ szerinti módszerrel meghatározva a legalacsonyabb költség szempontját,
köteles meghatározni:
➢ a legalacsonyabb költséget vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
értékelési szempontokat és az azok súlyát meghatározó - az értékelési
szempont tényleges jelentőségével arányban álló - szorzószámokat
(súlyszám),
➢ ha az értékelési szempont körében alszempontok is meghatározásra
kerülnek, alszempontonként azok - tényleges jelentőségével arányban
álló - súlyszámát,
➢ az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határát, amely minden értékelési szempont esetében azonos,
➢ azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok [c)
pont] közötti pontszámot.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek az ellenszolgáltatás vagy
költséget tartalmazó értékelési szempont vagy az azokhoz kapcsolódó alszempontokon kívüli értékelési szempontok (alszempontok) vonatkozásában az eljárást megindító felhívásban lehetősége van arra, hogy meghatározzon az adott ajánlati elemhez kapcsolódóan egy legkedvezőbb szintet,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, de meghatározhat bármely
szempont tekintetében olyan elvárást is, amelynél kedvezőtlenebb az adott
ajánlati elem nem lehet és az ajánlat érvénytelenségét vonná maga után. A
maximum, illetve minimum határ megjelölése a megajánlások tekintetében
tehát egy lehetőség és nem kötelezettség az ajánlatkérő számára.
Az előírás a korábbi szabályozáshoz képest többlet lehetőséget biztosít az
ajánlatkérők számára, ugyanis a korlátozást az ár és költség típusú szempontok esetén is engedi alkalmazni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához a Miniszterelnökség a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető útmutatót bocsátott
ki (Tevékenységek/Jogalkalmazók támogatása/Miniszterelnökség útmutatói).
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A legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása körében a fent említett útmutató az alábbi képletet javasolja alkalmazni:

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
Ha az ajánlattevő az értékelési szempontrendszer valamely pontjára nem
tesz megajánlást, hiánypótlásra nincs lehetőség, ajánlata érvénytelen. Ebben
az esetben az ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenségét megállapíthatja annak
további – bírálati körbe tartozó – vizsgálata nélkül.
A Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján, amennyiben az értékelési szemponthoz
vagy a hozzá kapcsolódó alszemponthoz ajánlatkérő nem tudna súlyszámot
rendelni, úgy kivételes esetben csökkenő fontossági sorrendet kell meghatároznia és az eljárást megindító felhívásban csökkenő sorrendben kell feltüntetnie az értékelési szempontokat. E módszer alkalmazása abban az esetben
lehetséges csak, ha az ajánlatkérő a felhívásban azt kellőképpen, objektív módon alá tudja támasztani. A Kbt. 77. § (2) bekezdése ilyenkor nem lesz irányadó.
A Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint, abban az esetben, ha az ajánlatkérő nem
egyedüli értékelési szempontként a legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza, az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az
eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az
általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Ha az ajánlatkérő egyedül a legalacsonyabb költség értékelési szempontját alkalmazza és annak körében az áru, szolgáltatás vagy
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építési beruházás költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg, a legkedvezőbb ajánlatot a 78. §-ban foglalt módszer
alkalmazásával adja meg.
Fentieken túlmenően ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján olyan objektív módszert vagy a 76. § (6) bekezdés a)-d) pontjának megfelelő kiegészítő szempontot is meghatározhat az eljárást megindító felhívásban, amelynek alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztja, ha több ajánlatnak azonos
az (1) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, vagy a legalacsonyabb
árat vagy költséget, mint egyedüli értékelési szempontot több ajánlat azonos
összegben tartalmazza. Ha az ajánlatkérő nem adott meg ilyen módszert
vagy szempontot, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem
egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja esetében pedig közjegyző jelenlétében tartott sorsolás alapján választ az ajánlatkérő a legalacsonyabb
összegű ajánlatok között. Az ajánlatkérő akkor is jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg.
A kiegészítő szempontok alkalmazása esetén a Kbt. a 76. § (6) bekezdés a)d) pontján felül egyéb követelményt nem támaszt az ajánlatkérők felé a Kbt.
77. § (5) bekezdés, a kiegészítő szempontok is értékelési szempontok lehetnek, így biztosítható ugyanis az ajánlatok megfelelő összehasonlíthatósága
azonos összpontszám esetén is. Mindez azt is jelenti, hogy ezekre a kiegészítő szempontokra az értékelési szempontokra vonatkozó szabályok lesznek az irányadóak, tehát azokra az ajánlattevőknek ugyanúgy ajánlatot kell
tenni, illetve ezen szempontokat a bontási eljárás keretében ismertetni kell,
továbbá a hiánypótlásukra is a Kbt. 71. §-át kell irányadónak tekinteni az
abban szereplő korlátokkal együtt.
Előzőek alapján – azaz tekintettel arra, hogy a Kbt. 77. § (5) bekezdés csak a
Kbt. 76. § (6) bekezdés a)-d) pontjára hivatkozik – a kiegészítő szempontnak
nem kell megfelelniük a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontjának, azaz a kiegészítő szempont kapcsolódhat olyan ajánlati tartalmi elemhez, amely az eljárásban értékelésre került, azonban annak ugyanazon részének, elemének
kétszeres értékeléséhez nem vezethet, így ugyanis nem hasonlíthatóak össze
az ajánlatok.
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A Kbt. 77. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelést követően az
elektronikus árlejtést is alkalmazhatja, amennyiben arra kifejezett utalást tett
az eljárást megindító felhívásban.
VI.

A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei

A Közbeszerzési Hatóság a ponthatárok közötti pontkiosztás módszereinek
bemutatását megelőzően általános elvként rögzíteni kívánja, hogy a ponthatárok közötti pontkiosztás módszere ugyan értékelési részszempontonként
változhat, illetve az értékelés a mennyiségi tényezők mellett – szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőn – is alapulhat, azonban az ismertetett
törvényi rendelkezéseket ezekben az esetekben is a módszerek megválasztása során maradéktalanul be kell tartani.
A módszer megadása történhet a korábban bevett gyakorlat szerint matematikai képlettel vagy leíró módon (1. számú melléklet), ugyanakkor a jogalkalmazóknak lehetőségük van a függvények mentén történő értékelésre és a
pontkiosztás használatára (2. számú melléklet).
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1. számú melléklet
A. A relatív értékelési módszerek
Relatív értékelésen olyan módszereket kell érteni, ahol a pontszámok kiosztása a beérkezett tényleges és érvényes ajánlatok egymáshoz való viszonyától függ, azaz a legelőnyösebb vagy legkedvezőtlenebb ajánlathoz (vagy
mindkettőhöz) viszonyítva történik a többi ajánlatra adott pontszámok meghatározása.
A relatív értékelési módszerek közös jellemzői:
Előnyök:
következetes és versenyre ösztönöz;
számítási módja egyszerű és egyértelműen kifejezi az ajánlatok közötti sorrendi különbségeket;
csak a beérkezett érvényes ajánlatok tényleges tartalmi elemeit veszi
számításba;
Hátrányok:
az ajánlatkérő elvárásai a nem kellő alapossággal végiggondolt értékelési szempontrendszer esetén nem teljesülhetnek maradéktalanul, mivel
előfordulhat, hogy olyan ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, amely az
ajánlatkérő szempontjából objektíve nem az összességében legelőnyösebb;
az ajánlattevők számára az ajánlatkérő elvárásai és preferenciái csak
a részszempontok (alszempontok) tényleges jelentőségét kifejező súlyszámok alapján, közvetett módon ismerhetők meg.
A relatív értékelés módszerei:
1. Az arányosítás
a) Az arányosítás alábbi eseteiben eltérő képletet kell alkalmazni attól függően, hogy a legalacsonyabb vagy a legmagasabb ajánlati érték lesz a legkedvezőbb. Ennek megfelelően ezen módszernek két alesete írható le.
aa) Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor
az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső
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ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy a fordított arányosítás módszerének alkalmazása alapelvi sérelemhez vezethet,
tekintettel arra, hogy az egyes megajánlások közötti azonos mértékű eltérések az ajánlattevők létszámának függvényében az adott értékelési szempont vonatkozásában a kapott pontok tekintetében nem azonos mértékű
különbségként jelentkezhetnek (azaz e módszer alkalmazása torzíthat).
𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
𝑃 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
=
𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
azaz

𝑃=

𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
(𝑃
− 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) + 𝑃𝑚𝑖𝑛
𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑥

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;
A módszer hátránya, hogy minél nagyobb a tartalmi elem eltérése, annál kisebb ponteltérésre kerül sor.
Nullás megajánlás nem értékelhető fordított arányosítás esetén, nullás megajánlás esetén a fenti képlet torz eredményt mutat, amely sérti az ajánlattevők esélyegyenlőségét (D.521/2015., D.736/2016.).

ab) Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
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A lenti képlet az egyenes arányosítás egyik fajtáját jeleníti meg, melynek lényege, hogy a megajánlások közötti százalékos eltérést a ponttartományra
vetítve képezi le.
𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
𝑃 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
=
𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

azaz
𝑃=

𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
(𝑃
− 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) + 𝑃𝑚𝑖𝑛
𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏 𝑚𝑎𝑥

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;
Ezen módszer alkalmazása azon esetekben ajánlott, amikor az ajánlati értékek különbségének abszolút értékben is van jelentősége, azaz például a legjobbnak minősülő és az azt követő megajánlás közti különbség lényeges,
mértéke az ajánlatkérő számára önmagában véve is releváns.
Megjegyzendő, hogy mind az aa), mind az ab) pontbeli eset feltételezi, hogy
az értéktartomány pozitív legyen, ugyanis nulla, illetve negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy az aa)
és ab) pontok szerinti vegyes módszer alkalmazása – bizonyos értékelési
szempontok egyenes, más értékelési szempontok fordított arányosítás
mentén történő értékelése – során különös körültekintéssel járjanak el, tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy az ilyen vegyes módszer alkalmazása nem a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását eredményezi.
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2. A sorba rendezés
Sorba rendezés esetén az egyes ajánlatok tartalmi elemei az összes ajánlat
azonos tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjében elfoglalt helyük szerint
érnek el helyezést.
A módszer előnye, hogy egyszerű és a módszer olyan szempontok értékelése
során is alkalmazható, amikor a vizsgált tulajdonsághoz nem rendelhető
egyértelmű mértékegység.
Hátránya ugyanakkor, hogy a helyezésbeli különbségek automatikusan
konvertálódnak pontbeli különbségekké anélkül, hogy a pontbeli különbségek egyúttal az egyes megajánlások közötti tényleges különbségeket is kifejeznék.
A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában8 kifejtette, önmagában annak közlése, hogy az ajánlatkérő a sorba rendezés módszerét alkalmazza és
megadja az annak keretében értékelésre kerülő ajánlati elemeket, még nem
biztosítja a jogszerű értékelést. Konkrét esetben az ajánlatkérő csak annyit
közölt, hogy a legjobbnak ítélt tartalmi elemet sorolja első helyre, nem közölte azonban, hogy minek alapján állapítja meg a legjobb tartalmi elemet és
azt sem, hogy minek alapján minősíti a többi ajánlattevő ajánlatának tartalmi
elemeit később állónak a sorban. A Döntőbizottság megítélése szerint a sorba
rendezés módszerének választása esetén is rögzíteni kell az ajánlatkérőknek,
hogy a sorba rendezés során mely tartalmi elemeket minősítenek előnyösnek, milyen szempontok határozzák meg a sorban elfoglalt helyet, milyen
vállalások alapozhatnak meg magasabb, kedvezőbb helyezést.

B. Az abszolút értékelési módszerek
Az abszolút értékelési módszerek kapcsán a Közbeszerzési Hatóság hangsúlyozza, hogy azok alkalmazása bizonyos értékelési szempontok esetében aggályos lehet, mivel e módszerek révén az ajánlatok értékelésére
nem egymáshoz viszonyítva kerül sor.
Az abszolút értékelés olyan módszerek összessége, ahol a pontszámok kiosztása során a beérkezett tényleges és érvényes ajánlatokat önmagukban
ítéli meg a bírálóbizottság az ajánlatkérő elvárásait tükröző skála-rendszer

8

Ld. Közbeszerzési Döntőbizottság D.800/16/2010. számú határozata
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alapján, azaz az ajánlatok tartalmi elemeinek egymáshoz történő közvetlen
viszonyítása nélkül.
Az abszolút értékelési módszerek közös jellemzői:
Előnyök:
a relatív értékelési módszerekhez viszonyítottan közvetlenebb módon jelzi az ajánlattevők számára az ajánlatkérő elvárásait a kedvező és a
kedvezőtlen megajánlásokat illetően;
kifejezi, hogy olyan ajánlat nem kaphatja meg a legmagasabb pontszámot, amely az ajánlatkérő szempontjából nem a legelőnyösebb, ezáltal a
pontozásban a kedvezőbb ajánlat gyengeségei is kimutathatók;
Hátrányok:
elsősorban abban az esetben alkalmazható hatékonyan, ha az ajánlatkérő jól ismeri a beszerzési piacot és pontosan meg tudja fogalmazni az ajánlattevőkkel, a beszerzés tárgyával és a szerződés teljesítésével kapcsolatos
elvárásait;
az egyes ajánlati elemekhez tartozó értéktartományok megválasztása
és az ezekhez hozzárendelt pontértékek meghatározása, valamint szakmai
érvekkel történő alátámasztása és dokumentálása nagy szakmai, döntéselméleti és döntéstechnológiai felkészültséget igényel;
mivel az ajánlatkérők preferenciáit a ponthatárok közötti ponttartományok megválasztásával és az ezekhez hozzárendelt pontértékek meghatározásával előre egyértelművé teszi, a módszer nem ösztönzi kellően a versenyt, adott esetben indokolatlanul, ezáltal jogsértő módon szűkítheti az
ajánlattevők körét és kizárhatja az innovatív (az ajánlatkérő által számításba
nem vett, de azonos vagy hatékonyabb megoldást tartalmazó) megajánlások
lehetőségét;
lehetséges, hogy ponthatárok közötti pontszámok kiosztására nem
kerül sor, amely felveti a Kbt. 76. § (9) bekezdés d) pontja szerinti követelmény teljesítésének megsértését;

Az abszolút értékelés módszere: a pontozás
Pontozás esetén az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá
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az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot.
E módszer előnye, hogy rendkívül egyszerű, könnyen átlátható, ugyanakkor
hátránya a közös jellemzők körében felsoroltakon túlmenően, hogy az adott
tartalmi elem szélső értékeinek ad prioritást, míg a kialakított skála középső
tartományaiban kialakuló különbségeket nem feltétlenül tükrözi megfelelő
pontossággal.
Ugyanakkor hátránya a közös jellemzők körében felsoroltakon túlmenően,
hogy az adott tartalmi elem szélső értékeléseiről feltételezi, hogy az a legelőnyösebb és a legkedvezőtlenebb az ajánlatkérő számára (habár előfordulhat,
hogy az ideális eset a szakmai értékelési skálának nem a szélein található).
A módszerek megválasztásának és alkalmazásának módja
Az előzőekben vázolt módszerrel kapcsolatosan a Közbeszerzési Hatóság az
alábbiakra hívja fel a figyelmet:
a) az ajánlásban nem szereplő minden további módszer megfelelhet
a
Kbt. rendelkezéseinek, ha az ajánlásban nem szereplő módszerekről az ajánlatkérő képes bizonyítani, hogy azok alkalmazása nem indokolatlan és nem
ellentétes a Kbt. rendelkezéseivel;
b) az ajánlásban szereplő módszerek választása is lehet jogszabálysértő, ha
azokat az ajánlatkérő a beszerzés konkrét körülményeit figyelmen kívül
hagyva alkalmazza.
A Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróság eddigi gyakorlata szerint a
ponthatárok közötti pontszámok kiosztása akkor felel meg a Kbt. előírásainak, ha
a) az ajánlatkérő nem a várható ajánlati elemekre tekintettel értékeli az ajánlattevői megajánlásokat, hanem a beérkezett tényleges és érvényes ajánlatok
tartalmi elemeit hasonlítja össze;
b) biztosított, hogy – az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó értékelési intervallumon – az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlás azzal
arányban álló magasabb pontszámot ér el;
c) a pontozás során nem változik meg az egyes részszempontok súlyszámokkal kifejezett jelentősége.
Amennyiben a beszerzés tárgya, volumene, összetettsége vagy értéke azt indokolja, a Közbeszerzési Hatóság az ajánlattevők figyelmébe ajánlja, hogy
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lehetőségük van döntéselméleti vagy döntéstechnológiai szakemberek
igénybe vételével a beszerzési igényüknek és sajátosságaiknak leginkább
megfelelő módszert (módszereket) kidolgoztatni, illetve szükség esetén döntéstámogató szoftvert beszerezni, lehetőségük van továbbá felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó segítségét kérni.
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2. számú melléklet
Az értékelés során alkalmazható módszereket további két nagy csoportba
sorolhatjuk az alapján, hogy hogyan történik a megajánlott tartalmi elemek
között a pontok szétosztása, így beszélhetünk függvények mentén történő
értékelésről és a pontkiosztásról.
A két módszer közötti különbség, hogy függvények alapján történő értékelésnél előre meghatározott függvény alapján történik a pontozás, meghatározott értékkészlet szerint és megadott értelmezési tartományban. Ez utóbbi
kettő azért fontos, mert ezek meghatározása nélkül a függvény a végtelenből
a végtelenbe tartana, tehát a módszer megadásának ezek is részei, amelyre a
Kbt. is megfelelő rendelkezéseket tartalmaz a 76. § (9) és 77. § (1) bekezdésekben (a ponttartomány alsó és felső határa az értékkészlet, míg a megajánlható legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb paraméter az értelmezési tartomány).
Pontkiosztásnál nincs egy egységes függvény, ami mentén pontozni lehetne,
ezért ajánlatkérő előre megadott értékekhez viszonyít és előre az értékekhez
rendelt pontokat osztja ki (pl. rendelkezik-e … megajánlással, igen válasz tíz
pont nem válasz nulla pont).
A módszerek megadása is kétféle módon történhet, egyrészt a függvényt leíró képlettel és kiegészítő magyarázattal, vagy szöveges meghatározással
(pl. valamelyik egyenes arányosítást szolgáló képletet használja ajánlatkérő
vagy leírja, hogy amennyi százalékkal eltér a vizsgált paraméter a legjobb
megajánláshoz képest, annyi százalékkal kap kevesebb pontszámot a vizsgált paraméter a legjobb pontszámhoz képest).
A. Javasolt függvények:
Miután a korábban bemutatott alapelvi rendelkezéseknek a függvények közül a lineáris mentén történő értékelés felelt meg, ezért az ehhez kapcsolódó
függvények bemutatására kerül sor. Az alapfüggvény, amely alapján bármely további függvény felírható, a következő:
𝑎
𝑌 = ± ∗𝑋+𝐶
𝑏
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A függvény értelmezése: az iránytangens lehet pozitív vagy negatív, ezt tükrözi az előjel, azt kell jelölni, amilyen iránytangens alkalmazására sor kerül.
Az „a/b” adja a függvény iránytangensének nagyságát (meredekségét),
amely a legjobb pontszám és a legjobb megajánlott érték hányadosa vagy a
legjobb pontszám és a legrosszabb megajánlott paraméter hányadosa, ill. itt
további transzformációkra is sor kerülhet. A „C” mutatja meg, hogy hol metszi a függvény az „Y” (a pontszámhoz tartozó) tengelyt.
1. A minél magasabb paraméterű megajánlás a jó:
𝑃𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 =

𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
∗ 𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

Magyarázat:
Pvizsgált: a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám;
Plegjobb: az adható legmagasabb pontszám;
Alegjobb: a legjobb megajánlás;
Avizsgált: az aktuálisan vizsgált megajánlás.
Látható, hogy nincs külön előjel feltüntetve, tehát az előjel pozitív, továbbá
nincs semmi hozzáadva, tehát a „C” nulla, hiszen a legrosszabb megajánlás
és a hozzátartozó pontszám egyaránt lehet nulla.
Ábrázolva:
Pontszám
Plegjobb

A megajánlás
Alegjobb
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A minél alacsonyabb paraméterű megajánlás a jó és a legjobb megajánlás
lehet nulla:
𝑃𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 = −

𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
∗ 𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 + 𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎𝑏𝑏

Magyarázat:
Pvizsgált: a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám;
Plegjobb: az adható legmagasabb pontszám;
Alegroszabb: a legrosszabb megajánlás;
Avizsgált: az aktuálisan vizsgált megajánlás.
Látható, hogy negatív előjelű, tehát balról jobbra csökkenő a függvény, továbbá hozzáadásra került a Plegjobb, hiszen a „C” értéke itt a legjobb pontszámnál lesz. Miután a legjobb megajánlás lehet nulla és az nem kerülhet a
nevezőbe, ezért itt a legrosszabb megajánláshoz viszonyítunk.
Ábrázolva:

Pontszám
Plegjobb

A megajánlás
Alegrosszabb

2. A minél alacsonyabb paraméterű megajánlás a jó, de nem lehet
nulla:
Ennél az esetnél különböző függvények lehetnek, attól függően, hogy a legjobb megajánlás milyen mértékű (100%-os, 200%-os, stb.) eltérésénél kíván
nulla pontot adni. Itt fontos megjegyezni, hogy a még kedvezőtlenebb megajánlásokra egyaránt nulla pontot ad ajánlatkérő.
100%-os eltérésnél biztosít nulla pontot:
𝑃𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 = −

𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
∗ 𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 + 2 ∗ 𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
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200%-os eltérésnél biztosít nulla pontot:
𝑃𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 = −

𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
∗ 𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 + 1,5 ∗ 𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
2 ∗ 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

Magyarázat:
Pvizsgált: a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám;
Plegjobb: az adható legmagasabb pontszám;
Alegjobb: a legjobb megajánlás;
Avizsgált: az aktuálisan vizsgált megajánlás.
Látható, hogy negatív előjelű, tehát balról jobbra csökkenő a függvény, továbbá hozzáadásra került az elsőnél a 2*Plegjobb, majd a 1,5*Plegjobb hiszen a
„C” értéke itt a legjobb pontszám kétszeresénél, ill. másfélszeresénél lesz.
Ábrázolva az előző két függvényt:
Pontszám

2*Plegjobb
1,5*Plegjobb
Plegjobb

0

ALj

ALr1

ALr2

Megajánlás

A fenti ábrán ALj: a legjobb megajánlást, az ALr1 az első képlethez tartozó,
az ALr2 a második képlethez tartozó legrosszabb megajánlást jelöli.
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3. Adott esetben előfordulhat, hogy negatív megajánlásokat kellene
értékelni, amely a fentiek alapján egyszerűen írható le.
4/a. Minél negatívabb megajánlás a jobb:
𝑃𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 =

𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
∗ |𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡|
|𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏|

Magyarázat:
Pvizsgált: a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám;
Plegjobb: az adható legmagasabb pontszám;
Alegjobb: a legjobb megajánlás;
Avizsgált: az aktuálisan vizsgált megajánlás.
Magyarázat:
Azzal, hogy a megajánlások abszolútértékét vesszük, gyakorlatilag azonos
függvényképet kapnánk, mint az 1. pontban. Olyan esetekben fordulhat elő,
amikor egy előre meghatározott értékhez viszonyított magajánlást kívánunk
értékelni, pl. a KSH árindexéhez viszonyított áremelés mértéke százalékosan, kikötve, hogy max. a KSH szerinti árindex lehet. Az előzőek alapján az
a kedvezőbb, ha valaki minél nagyobb negatív számot ad meg százalékban
(tehát max. -100% lehet a legjobb megajánlás, tehát röviden nulla az emelés).
4/b. Az is előfordulhat, hogy negatív és pozitív megajánlás is lehet:
Ennél az esetnél további két eset különíthető el.
4/b/1. Az az eset, amikor a legjobb megajánlás a nulla, pl. megadott mérettől való pozitív és negatív eltérés esetén:
𝑃𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 = −

𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
∗ |𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡| + 𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
|𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎𝑏𝑏|

Magyarázat:
Pvizsgált: a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám;
Plegjobb: az adható legmagasabb pontszám;
Alegjrosszabb: a legrosszabb megajánlás;
Avizsgált: az aktuálisan vizsgált megajánlás.
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Az előzőek alapján látható, hogy itt is abszolútértéket használtunk és a függvény képét tekintve azonos lenne a 2. pontban ábrázolt függvénnyel.
4/b/2. Az az eset, amikor a minél negatívabb vagy a minél pozitívabb megajánlás lehet a legjobb, de az egyenes a pozitív és a negatív tartományon
is áthalad:
Minél negatívabb a jobb:
Pvizsgált = −

𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
∗ 𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 + 𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏/2
2 ∗ |𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏|

Magyarázat:
Pvizsgált: a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám;
Plegjobb: az adható legmagasabb pontszám;
Alegjobb: a legjobb megajánlás;
Avizsgált: az aktuálisan vizsgált megajánlás.

Minél pozitívabb a jobb:
𝑃𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 =

𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
∗ 𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 + 𝑃𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏/2
2 ∗ 𝐴𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

Magyarázat:
Pvizsgált: a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám;
Plegjobb: az adható legmagasabb pontszám;
Alegjobb: a legjobb megajánlás;
Avizsgált: az aktuálisan vizsgált megajánlás.
Ábrázolva az előző két függvényt:
Pontszám
Plegjobb/2
Plegjobb
1.

eset

2. eset

Megajánlás
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B. Pontkiosztás módszere
Mint azt a korábbiakban említettük a pontkiosztás módszere olyan esetekben alkalmazható, amikor előre megadott értéket, ill. feltételt vagy teljesít a
megajánlás alapján ajánlattevő vagy nem. Ennek is két alkalmazási lehetősége van (A és B pontokban térünk ki erre).
A. Az alapeset a korábban említett „Igen/Nem” választási lehetőség,
de ennek is további két alesete van.
A.1 Az az eset, amikor az igen/nem feltétel külön alszempontként szerepel. Ez az egyszerűbb eset, hiszen az „Igen” válasz megkapja a maximális pontszámot, a „Nem” válasz a minimum pontszámot.
A.2. Az az eset, amikor több igen/nem kérdés van egy alszemponton belül, és aki a legtöbb „Igen” választ adta az megkapja a maximális pontot, a többiek által adott „Igenek” száma pedig ezen legtöbb „Igen” válaszhoz tartozó számhoz kerül lineárisan összehasonlításra. Ez gyakorlatilag a függvény és a pontkiosztás módszerének
vegyítése, ami ugyanakkor nem tilos, sőt kevésbé torzíthatja a versenyt, mint az IGEN/NEM kérdés alszempontként való alkalmazása.
B. A második esetkör az, amikor több megajánlható érték van és ezekhez fix pontszámok tartoznak, például: minimum megajánlás feletti megajánlás, ami maximum 2 lehet, ez megkapja a maximális pontszámot, az 1
megajánlás a maximális pontszám felét és a nulla megajánlás a minimális
pontszámot kapja. Természetesen itt konkrét számszerű paraméterek helyett
más szöveges feltétel, ill. megajánlás is lehetséges.
I.

A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei

Maximális vagy minimális határérték meghatározása az értékelési szempont kapcsán
Az értékelés során ajánlatkérő ebben az esetben nem tesz különbséget pontszámban az összes lehetséges ajánlat között. Erre a Kbt. 77. § (1) bekezdése
biztosít lehetőséget azzal, hogy minden szempont tekintetében lehetőség
van legkedvezőtlenebb érték meghatározására, illetve az ár és költség szemponton kívül olyan érték meghatározására, melynél kedvezőbben az ajánlatkérő többlet ponttal nem értékel, azaz, amelytől kezdődően minden ajánlat
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maximális pontot kap. Ebben az esetben az értékelést – függvény alapú értékelés esetén – olyan függvénnyel lehet meghatározni, melynél a függvény az
értelmezési tartomány különböző tartományaiban eltérő. Az értékelési módszer részeként tehát nem csak a különbségtételnél használt függvény képletét kell meghatározni, hanem az értelmezési tartomány azon részét is, amelynél a függvény konstans értékek vesz fel.
Az értékelési módszer meghatározása során különös figyelmet kell fordítani
arra, hogy az ajánlatkérői szándéknak megfelelő matematikai vagy szöveges
meghatározások szülessenek. Ennek kapcsán fontos rögzíteni:
a) a függvény értelmezési tartománya: az ajánlattevők érvényes megajánlásai;
b) a függvény értékkészlete: az ajánlatkérő által meghatározott pontsáv (minimális és maximális érték közötti tartomány, beleértve a minimális és maximális értéket is).
Amennyiben ajánlatkérő az értékelési szemponttal kapcsolatban érvényességi küszöbértéket határoz meg, (az ennél nagyobb vagy kisebb értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen) akkor az értelmezési tartományt csökkenti (levágja), amennyiben viszont olyan értéket határoz meg, amelynél kedvezőbbet vagy kedvezőtlenebbet már nem kíván pontszámkülönbséggel értékelni,
akkor az értelmezési tartomány nem változik, csak a hozzárendelési szabály
(függvény) módosul az értelmezési tartomány különböző pontjain.
Példa:
A vizsgált értékelési szemponthoz választott pontsáv 0-100
A magasabb érték a kedvezőbb (egy bizonyos sávon belül), így az egyenes
arányosítás alapján a függvény általános képlete:
p(A)= (A/Alekedvezőbb)*pmax
ahol
A – vizsgált ajánlat
A legkedvezőbb ajánlat – legkedvezőbb ajánlat
pmax – maximum pontszám (100)
Ajánlatkérő a fenti általános szabályon felül a dokumentumokban a következő kikötéseket teszi:
„2” érték alatti megajánlás érvénytelen
„4” érték minimális pontszámot eredményez
„10” érték maximális pontszámot eredményez
„14” érték feletti megajánlás érvénytelen.
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A fentiek figyelembevételével az értékelés során használt függvény az alábbiak szerint módosul.
Értelmezési tartomány: D(p) = {A R|2≤A≤14}, ami azt jelenti, hogy érvényesen a 2 és a 14, valamint az ezek közötti racionális számok ajánlhatók meg az
eljárás során. Ezt a két értéket az érvényességi határérték határozza meg.
Függvény:
p(A) = 0, ha 2≤A≤4
p(A) = (A/Alekedvezőbb)*pmax, ha 4<A<10
p(A) = 100, ha 10≤A<14
Kiegészítő szabály a legkedvezőbb ajánlat figyelembe vétele miatt:
A legkedvezőbb ajánlat = tényleges legkedvezőbb megajánlás, ha annak értéke ≤ 10;
A legkedvezőbb ajánlat = 10, ha a legkedvezőbb megajánlás > 10.
A fenti képlet és peremfeltétel rendszer az összes lehetséges ajánlatkérői
megkötés hatását tartalmazza. Természetesen ajánlatkérőnek csak az általa
az adott eljárásban alkalmazni kívánt feltétel miatti hatást kell megfelelően
szabályoznia az eljárás során. A képlettek és matematikai jelek helyettesíthetők szöveges meghatározással is, az egyértelmű értékelés alapfeltétele csupán annyi, hogy ajánlatkérő a lehetséges összes ajánlati elem esetére határozza meg az értékelési módszert és eljárását, mert így felel meg a Kbt. 76. §
(9) bekezdés d) pont szerinti feltételeknek.
A módszerek alkalmazhatósága a sorrend megváltozása szempontjából
A Kbt. az alábbiakban az értékelési módszerre figyelemmel feltételt támaszt
egy bírálati eljárásjogi lépés alkalmazhatósága tekintetében:
„69. § (6) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet
úgy, hogy a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés
meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés
szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe
véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz
viszonyított sorrendje nem változik.”

Az említett feltétel (Kbt. 69. § (6) bekezdés) a bírálat általános szabályai között szerepel és kiemelt jelentősége van az eljárás gyorsításában és a nyertest
követő legkedvezőbb ajánlat kihirdetésének szándéka esetén.
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A Kbt. 69. § (6) bekezdés alkalmazását igazoló ajánlatkérői lépések.
A vizsgálat időpontja: az ajánlatkérőnek a vizsgálatot a Kbt. 69. § (3) bekezdés szerint végrehajtott értékelést követően kell elvégeznie („…az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően…”). Ebből következik, hogy ebben a
kérdéskörben az eljárást megindító felhívásnak semmilyen információt nem
kell tartalmaznia.
A vizsgálatot befolyásoló körülmények: az Ajánlatkérőnek a vizsgálat során
az előre meghatározott értékelési szempontrendszere és a beérkezett ajánlatok együttes vizsgálatát kell végrehajtania, ami azt jelenti, hogy nem a szempontrendszerből fakadó általános lehetőségeket, hanem az ajánlatok szempontrendszer szerinti konkrét eredményét kell ellenőriznie.
A vizsgálat tartalma: az Ajánlatkérő akkor tesz eleget a Kbt. 69. § (6) bekezdés szerinti feltételnek, amennyiben a felhívni kívánt ajánlattevők esetében
előre, az igazolásra felhívást megelőzően megvizsgálja, hogy ezen ajánlattevők közül bármilyen variációban történő figyelmen kívül hagyás az értékelés során az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendjében okoz-e változást.
Példa:
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (3) bekezdés szerinti értékelése az alábbi eredményt
hozta:
1. A Kft. – 895 pont
2. B Kft. – 786 pont
3. C Kft. – 776 pont
4. D Kft. – 658 pont
5. E Kft. – 623 pont
6. F Kft. – 620 pont
7. G Kft. – 523 pont.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az igazolást az A Kft., B Kft. és
C Kft. ajánlattevőktől kívánja bekérni. Ebben az esetben az alábbi vizsgálatokat kell végrehajtania:
1.
2.
3.

Értékelésből kivett ajánlattevő: A Kft.
Elvárt sorrend (Kft. feltüntetés nélkül): B; C; D; E; F; G
Értékelésből kivett ajánlattevő: B Kft.
Elvárt sorrend (Kft. feltüntetés nélkül): A; C; D; E; F; G
Értékelésből kivett ajánlattevő: C Kft.
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4.
5.
6.
7.

Elvárt sorrend (Kft. feltüntetés nélkül): A; B; D; E; F; G
Értékelésből kivett ajánlattevő: A Kft.; B Kft.
Elvárt sorrend (Kft. feltüntetés nélkül): C; D; E; F; G
Értékelésből kivett ajánlattevő: A Kft.; C Kft.
Elvárt sorrend (Kft. feltüntetés nélkül): B; D; E; F; G
Értékelésből kivett ajánlattevő: B Kft.; C Kft.
Elvárt sorrend (Kft. feltüntetés nélkül): A; D; E; F; G
Értékelésből kivett ajánlattevő: A Kft.; B Kft.; C Kft.
Elvárt sorrend (Kft. feltüntetés nélkül): D; E; F; G

A 7. esetben az igazolás bekérése eredménytelen, de a módszer alkalmazhatóságának vizsgálatához ezt az esetet is ellenőrizni szükséges, mert ez is
megfelel a „valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása” feltételnek. Ajánlatkérő a példában csak abban az esetben járhat el, ha a fenti eredményt
kapta. amennyiben bármely esetben akármelyik két ajánlattevő egymáshoz
viszonyított sorrendje megváltozik, úgy csak kevesebb ajánlattevő hívható
fel az igazolások benyújtására.
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2019/227

A KÖZBESZERZÉSI
HATÓSÁG
ÚTMUTATÓJA
2019. november 26.
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A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a
közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt.
szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes
kérdésekről
(KÉ. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.)
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 183. §-ának c) pontjában
foglalt hatáskörében az alábbi útmutatót bocsátja ki.
I. Bevezetés
Az útmutató a szerződés módosításával és teljesítésével kapcsolatos
tudnivalókat foglalja össze a Kbt. vonatkozó előírásai tükrében. A Kbt.
szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseit [Kbt. 141. §], illetve nyertes
ajánlattevő személyében bekövetkező változásra irányadó szabályait [Kbt.
139. §] a Kbt. 2015. december 24-től hatályos 197. § (1) bekezdése értelmében
a Kbt. hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések vagy
közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére is alkalmazni
kell. A Kbt.-t módosító többi jogszabály [különösen a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény (a továbbiakban: Mód1. tv.), a
közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások
egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi
CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Mód2. tv.), a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény (a
továbbiakban: Mód3. tv.) szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit főszabály
szerint csak a hatályba lépésük után megkezdett közbeszerzési eljárásokra
vonatkozóan kell alkalmazni. Ugyanakkor a Kbt. 197. § (6) bekezdése a
Mód1 tv hatályba lépését megelőzően megkötött szerződésekre is
alkalmazni rendelte bizonyos jogszabályhelyek tekintetében a Mód1tv. által
meghatározott új rendelkezéseket. A szerződő felek megállapodhatnak úgy,
hogy a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének a Mód1. tv. által módosult
szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák, és szolgáltatás
megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel
korlátozását. A szerződés ilyen módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint
nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új
közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Ez az átmeneti
rendelkezés csupán a Mód1. tv. hatályba lépése előtt megkötött szerződések
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tekintetében rendelkezik relevanciával. Megjegyzendő, hogy a Mód3. tv.
2018. november 29. napjától hatályon kívül helyezte a Kbt.-nek az
alvállalkozói részvétel korlátozására vonatkozó rendelkezéseit A Mód1 tv.től eltérően ehelyütt – illetve a Kbt.-t módosító egyéb jogszabályok esetén
sem – a jogalkotó nem biztosított külön lehetőséget a hatályos szerződések
módosítására, vagyis ebben az esetben a főszabály szerinti hatályba lépésre
vonatkozó szabályok az irányadók, és csak az e rendelkezés hatályba lépését
követően megindított közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó a szabály.
II. A szerződés módosítása
A szerződéses szabadság polgári jogi alapelv; eszerint a felek szabad akarata
érvényesül a szerződés tartalmának meghatározásában és a szerződés
megkötésében. A szerződéses szabadság a kötelmi jogviszony fennállása
alatt is érvényesülő alapelv, így polgári jogi jogviszonyokban az a szerződés
módosítása során is irányadó. Ennek megfelelően a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:191. § (1) bekezdés
kimondja, ha jogszabály kivételt nem tesz, a felek közös megegyezéssel
módosíthatják a szerződés tartalmát, vagy megváltoztathatják
kötelezettségvállalásuk jogcímét.
Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 2. § (8) bekezdése értelmében a közbeszerzési
szerződésekre is a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni a Kbt.-ben foglalt
eltérésekkel, a közbeszerzési szerződés módosításához is szükséges
természetesen a felek egybehangzó akarata, közös megegyezése – egyoldalú
módosítása főszabály szerint a szerződésnek nem lehetséges.
A szerződés módosítására csak a szerződés időbeli hatályának fennállása
alatt (pl. határozott időre kötött szerződés esetében a határozott szerződéses
időtartam letelte előtt) kerülhet sor, azaz abban az esetben, ha a szerződés
teljesítése során állnak be olyan körülmények, amelyek a szerződés
módosítását igénylik. A megszűnt vagy hatályát vesztett szerződés utólag
már nem módosítható1. Kiemelendő ezzel összefüggésben az az eset, amikor
a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozóan előírt teljesítési
határidőt nem tartja be. Ez utóbbi esetben a szerződés nem szűnik meg,
illetve nem veszti hatályát, hanem a késedelem jogkövetkezményei állnak be
(pl. az ajánlatkérő késedelmi kötbért érvényesíthet), ami nem zárja ki a
szerződés módosítását.

Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.146/2010. számú határozatát és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Kf.27.716/2010/6.
sz. ítéletét, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság D.260/2013. számú határozatát
1
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A Közbeszerzési Hatóság felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy
alapelv-sérelemhez vezet, ha – bizonyos esetekben – az ajánlatkérőként
szerződő fél részéről elmarad a szerződésszegésből eredő igények
érvényesítése [Kbt. 142. § (2) bekezdés], valamint, hogy a szerződés
módosításának semmisségét eredményezi a Kbt. 142. § (3) bekezdés alapján,
ha a szerződés módosítása arra irányul, hogy a nyertes ajánlattevőként
szerződő felet mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve
szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért
felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy az ajánlatkérő
átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő
kockázatokat.
A szerződés módosításának szabályozása, annak „iránya” a 2012. január 1jétől 2015. november 1-ig hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) rendelkezéseihez képest megváltozott a
tekintetben, hogy a jelenleg hatályos Kbt. nem a szerződésmódosítás
korlátait rögzíti, hanem azokat az eseteket tartalmazza, amelyek
fennállásakor a szerződés jogszerűen módosítható. A régi Kbt. 132. §-ában
foglalt szabályok a hatályos törvényben is megjelennek, mint a lényeges
módosítás esetei. Alapvetően abból az irányból közelíti meg a szabályozás a
szerződésmódosítást, hogy milyen esetekben lehet új beszerzésről beszélni,
amelynek megvalósítására már közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
A Kbt. 141. §-a több jogalapot is meghatároz a szerződés módosításának
jogszerűségét illetően, amelyek közül egynek a fennállása is megalapozza a
szerződés módosításának lehetőségét közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül. A Kbt. nem állít fel hierarchiát a jogalapok között, így azokat
bármilyen sorrendben vizsgálhatja ajánlatkérő. Előfordulhat, hogy több
jogalap is megvalósul, ilyenkor ajánlatkérő szabadon eldöntheti, hogy mely
jogalapra hivatkozik a szerződés módosítása kapcsán. A Kbt.-ben
meghatározott jogalapok fennállta ténykérdés, az nem függ attól, hogy az
ajánlatkérő azt helyesen állapítja-e meg. A szerződés módosításának
bármelyik esete is áll fenn, a szerződés módosítása nem tekinthető
jogszerűtlennek.
Az
ajánlatkérőnek
a
szerződés
módosítással
összefüggésben nem az a feladata, hogy válasszon egy módosítási esetkört,
hanem az, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő módosítási
tényhelyzetet értékelje, s azt vesse össze a jogszabályi jogalapokkal. Ha
bármelyik, vagy akár több esetkör alkalmazható az adott esetre, akkor
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módosíthatja a szerződést.2 Ha valamely, a szerződés módosítására szolgáló
jogalap sérül ugyan, de más jogalap szerinti feltételek fennállnak, akkor a
szerződés módosítása jogszerű3.
A szerződés-módosítás jogalapjai három nagy csoportba sorolhatóak:
•
•
•

ún. „de minimis” szabály (lényegében értékbeni változások
vizsgálatát írja elő)
meghatározott körülmények fennállása (a hangsúly az adott
jogalapban meghatározott körülmények vizsgálatán van)
nem lényeges módosítás (gyakorlatilag a régi Kbt. szerződésmódosítási szabályainak átemelése kis eltéréssel).

A Kbt. új szerződés-módosítási szabályai szélesebb körben jelenthetnek
megoldást új megrendelői igény felmerülésekor, illetve átmeneti időszakra
vonatkozó beszerzési igények biztosítása tekintetében. Az ajánlatkérő
minden esetben mérlegelni, körültekintően eljárni köteles annak vizsgálata
során, hogy új beszerzési igényről, új közbeszerzési eljárás lefolytatásának
szükségességéről van-e szó.
Megjegyzendő, hogy a szerződés módosításának minősül az eredeti
szerződéses feltételektől – amelyek közé a műszaki dokumentumok,
specifikációk is beletartoznak – történő bármely, az ajánlattevő és az
ajánlatkérő közös megegyezésével történő tényleges eltérés, függetlenül
attól, hogy azt a felek írásba foglalták volna 4 . A kötelmek és azok
módosításának létrejöttéhez polgári jogi értelemben a felek közötti
egyetértés szükséges a kötelem alapvető feltételeiben, ez pedig megvalósul
akkor, ha a felek a műszaki tartalom megváltoztatásában bármilyen módon
ténylegesen megállapodnak. Ebben az esetben ugyanakkor a felek a
szerződést is módosítják, függetlenül attól, hogy a formakényszert
megtartották-e5.

Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.283/30/2017. és D.427/15/2018. sz. határozatát.
Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.283/30/2017. sz. határozatát.
4 Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.24/22/2017. sz. határozatát.
5 Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.371/19/2018. sz. határozatát. A döntőbizottsági határozat bírósági
felülvizsgálata folyamatban van.
2
3

5

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

II.1. De minimis jogalap
A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben
foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el
az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós
értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén
az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti
szerződéses érték 15%-át;
és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a
szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének
változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás
esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával
összefüggenek. Nem alkalmazható a Kbt. 141. § (2) bekezdése a
szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem
lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült
értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta
volna meg.
A Kbt. 141. § (3) bekezdésének fent hivatkozott második mondatát 2017.
január 1.-től iktatta be a Mód1tv. Ennek alkalmazását az alábbi példán
mutatjuk be:
Amennyiben az ajánlatkérő a 2017. január 1.-től hatályos Kbt. 115. §-a
szerinti, építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárást folytatott le,
amelynek az értéke 290 millió forint volt, majd a szerződésben szereplő
ellenszolgáltatás összegét a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerint 20 millió
forinttal megemelnék, ez a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának ugyan
megfelelne, mivel az ellenszolgáltatás növekedésének a mértéke nem éri el
az eredeti szerződés értékének 15%-át, azonban a Kbt. 2017. január 1.-től
hatályos 141. § (3) bekezdés második mondata szerint a Kbt. 141. § (2)
bekezdése mégsem alkalmazható, mivel a megnövekedett ellenszolgáltatás
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következtében – amennyiben az ajánlatkérő eredetileg is a módosított
szerződéses értéket vette volna alapul – az eredeti eljárási szabályokat (a Kbt.
115. § szerinti hirdetmény nélkül induló eljárás) nem alkalmazhatta volna.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékekig tehát egyéb körülmény
vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem
változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez. Több módosítás esetén azok összértékét kell a fenti
értékekhez viszonyítani.
Uniós értékhatárt elérő értékű beszerzés esetén a fenti feltétel kettős, míg
nemzeti értékhatárt elérő értékű, de uniós értékhatárt el nem érő értékű
beszerzés esetén csak a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pont releváns [a Kbt. 141.
§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket nem érheti el a
módosítás értéke, ha a módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontnak
megfelel].
A módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontjának megfelel akkor is, ha a
módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke nem növekszik, hanem
csökken.
A Kbt. 141. § (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a szerződés több elemének
módosítása esetén azon elemek tekintetében is alkalmazásra kerüljenek a
Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltak, amelyek az érték változásával
közvetlenül összefüggenek (például mennyiség). E rendelkezés a műszaki
tartalom változása miatti szerződésmódosítást is kezeli (amennyiben amiatt
szükségszerűen változik az ár). A Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet
arra, hogy önmagában vagy elsősorban a szerződés időtartamának
meghosszabbítása céljából a Kbt. szóban forgó rendelkezése nem
alkalmazható.
Egyebekben,
a
(2)
bekezdésben
[és
egyebekben
a
(4)
bekezdés b) és c) pontjában is] az eredeti szerződés értékeként az aktuális,
indexált szerződéses ellenszolgáltatást lehet figyelembe venni, ha a
szerződés a (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az ellenszolgáltatás
indexálására vonatkozó rendelkezést tartalmaz. Építési és szolgáltatási
koncesszió esetében, ha a szerződés nem tartalmaz indexálási rendelkezést,
az aktualizált értéket a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves
átlagos inflációs érték figyelembevételével lehet kiszámolni [Kbt. 141. § (5)
bekezdés].
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Keretmegállapodás esetén szintén lehetőség van a keretösszeg de minimis
jogalapon történő emelésére a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt szabályok
szerint. Emellett a feleknek arra is lehetőségük van, hogy a
keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződésük ellenértékét növeljék
a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján, ugyanakkor minden esetben figyelemmel
kell lenniük arra, hogy az egyedi szerződés ellenértékének változása kapcsán
a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti viszonyítási alap az egyedi szerződés
eredeti értéke, nem pedig a keretmegállapodás keretösszege. Abban az
esetben, amennyiben a felek az egyedi szerződések ellenértékét a
keretösszeget meghaladóan kívánják megváltoztatni, az egyedi
szerződés(ek) ellenértékének módosítása mellett a keretösszeget is
módosítani szükséges, természetesen figyelemmel arra, hogy a keretösszeg
módosításának is meg kell felelnie a Kbt. 141. § (2) bekezdésében
foglaltaknak.
Egységárakat tartalmazó szerződések esetében a Közbeszerzési Hatóság
felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy a Kbt. 141. § szerinti
ellenszolgáltatásnak nem az egységár minősül, tekintettel arra, hogy az
egységár az annak alapján ténylegesen teljesítendő ajánlatkérői
ellenszolgáltatás
összegével
nem
feltétlenül
egyezik
meg.
Ellenszolgáltatásnak az minősül, amit az ajánlatkérő az ajánlattevőnek a Kbt.
135. § alapján kifizetett, vagy biztosan ki fog fizetni. Így a módosítás esetén
a szerződés során ténylegesen kifizetett, vagy bizonyosan kifizetésre kerülő
ellenszolgáltatás összegét kell alapul venni a 141. § (2) bekezdésének a) és b)
pontja szerinti értékek kiszámításánál. [Példával szemléltetve: ha az
ajánlatkérő árubeszerzés esetén a keretszerződésben meghatározott lehívási
kötelezettség teljesítését megelőzően szeretné módosítani a szerződést,
akkor a keretösszeg növekedése nem érheti el a lehívási kötelezettség
(bizonyosan kifizetésre kerülő ellenszolgáltatás) 10%-át, és amennyiben a
lehívási kötelezettség teljesítését követően módosítja a szerződést, a
keretösszeg növekedése nem érheti el a keretösszegből már ténylegesen
kifizetett összeg 10%-át. Amennyiben több alkalommal történik
értéknövelés, azok összege nem érheti el a legkésőbbi szerződésmódosítás
esetén irányadó ellenszolgáltatás érték 10%-át.]
A fentiekhez hasonlóan, a Kbt. 141. § szerinti ellenszolgáltatásnak
keretmegállapodás esetén nem a keretösszeg minősül, tekintettel arra, hogy
a keretösszeg az annak alapján ténylegesen teljesítendő ajánlatkérői
ellenszolgáltatás
összegével
nem
feltétlenül
egyezik
meg.
Ellenszolgáltatásnak ebben az esetben is az minősül, amit az ajánlatkérő az
ajánlattevőnek a Kbt. 135. § alapján kifizetett, vagy biztosan ki fog fizetni.
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Így a módosítás esetén a keretmegállapodás eredeti időtartama során
ténylegesen kifizetett, vagy bizonyosan kifizetésre kerülő ellenszolgáltatás
összegét kell alapul venni a 141. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti
értékek kiszámításánál.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti uniós értékhatár esetén a
felek a szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás megindításakor
irányadó uniós értékhatárt jogosultak figyelembe venni. A Kbt. 141. § (3)
bekezdésének második mondata szerinti értéknek – mivel az eredetileg
lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozik – a közbeszerzés
megindításakor irányadó értékhatároknak kell megfelelnie.
Amennyiben egy szerződésmódosítás keretében elmaradó és új beszerzési
igény is megjelenik, ajánlatkérőnek a százalékos viszonyítás alapjául azok
összértékének arányát kell figyelembe vennie.
A de minimis jogalapjának alkalmazása során ajánlatkérőnek különös
körültekintéssel kell eljárnia, amennyiben az ellenszolgáltatáson túl a
szerződés egyéb eleme is változik (adott esetben a de minimis jogalap a Kbt.
2. § (3) bekezdésébe ütköző módon nem alkalmazható, amennyiben az joggal
való visszaélést valósít meg).
Amennyiben a szerződő felek egymást követően többször módosítják a
szerződés ellenértékét úgy, hogy azt egyszer csökkentik, máskor növelik, a
Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti 10, illetve 15%-os korlát
meglétének a vizsgálatakor mindig az eredeti szerződésben szereplő
ellenszolgáltatást kell alapul venni.
A pótmunka megrendelése esetén megjegyzendő, hogy a gyakorlat szerint
az akár a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti úgynevezett de minimis
szerződésmódosításként is kezelhető6.
Ha egy – nem a szerződés ellenértékére vonatkozó – módosítás önmagában
lényegesnek minősülne [lásd a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakat],
akkor a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti de minimis szabályok alkalmazása
az ellenértéken kívüli tartalmi elem vonatkozásában aggályosnak
minősülhet akkor is, ha a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti
feltételek fennállnak. A szerződés ellenértékével összefüggő tartalmi elemek
módosítása esetén minden esetben követelmény, hogy azok változásának az

6

Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.283/30/2017. sz. határozatát.
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ellenértékkel összefüggőnek és az ellenérték változása mértékével
arányosnak kell lenniük.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint további feltétel, hogy a módosítás nem
változtathatja meg a szerződés általános jellegét, és illeszkedjék az eredeti
szerződés jellegéhez. A szerződés általános jellege körében 2014/24/EU
irányelv (109) preambulumbekezdése ad eligazítást. E szerint a szerződés
általános jellegét megváltoztatja az, ha a megvalósítandó, illetve
beszerzendő építési beruházásokat, árukat vagy szolgáltatásokat valami
mással helyettesítik, vagy alapvetően megváltoztatják a beszerzés fajtáját,
mivel ilyen helyzetben feltételezhető az eredményre gyakorolt hatás7.
II.2. Meghatározott körülmények fennállása
A Kbt. 141. § (4) bekezdése kimondja, hogy a (2) bekezdésben szabályozott
esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata
nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve
módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon,
egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi
változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és
tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek
olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános
jellegét;
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk
beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben,
amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az
eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal
vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek
megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése – vagy több
módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban nem haladhatja meg
az eredeti szerződés értékének 50%-át;

7

Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.283/30/2017. sz. határozatát.
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c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az
ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének
50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek
a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt
merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e
rendelkezés megkerülését.
A (4) bekezdés b) és c) pontjában] az eredeti szerződés értékeként az
aktuális, indexált szerződéses ellenszolgáltatást lehet figyelembe venni, ha a
szerződés a (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az ellenszolgáltatás
indexálására vonatkozó rendelkezést tartalmaz. Építési és szolgáltatási
koncesszió esetében, ha a szerződés nem tartalmaz indexálási rendelkezést,
az aktualizált értéket a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves
átlagos inflációs érték figyelembevételével lehet kiszámolni [Kbt. 141. § (5)
bekezdés].
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában szereplő esetben tulajdonképpen
nem történik szerződésmódosítás, mivel az előre jelzett körülmények
bekövetkezésekor a szerződés – szintén előre rögzített módon – módosul8.
Megfelelő lehet például a költségvetési év elején bekövetkező árváltozás
beépítése, melynek mértéke az illetékes minisztérium által az adott évre
vonatkozóan a költségvetési tervezéshez az azt megelőző évben a tervezési
köriratban közölt mindenkori inflációs irányszám. Ebben az esetben tehát az
ajánlatkérő egy előre látható, nagy valószínűséggel bekövetkező
körülménnyel számol és a szerződés megkötésével az idővel változó
feltételek is a szerződés részévé válnak, anélkül, hogy a szerződést
módosítani kellene. Hangsúlyozzuk, a változás feltételeit egyértelműen –
lehetőleg képletszerűen, a képletben szereplő tényezők magyarázatával
együtt – meg kell határozni a közbeszerzési dokumentumokban (pl.: oly
módon, hogy az infláció mikor és milyen módon változtatja meg az árat; az
EUR/HUF árfolyamváltozás milyen időszakonként kerül lekövetésre és
milyen mértékben változtatja meg az árat; az egyes alapanyagárak – mint
Ez a rendelkezés lényegében a régi Kbt. 125. § (10) bekezdés szerinti lehetőséget teremti meg. A Kbt. 141. § (1)
bekezdésében szereplő „változására” kifejezésre is tekintettel ebben az esetben nem módosításról, hanem
módosulásról beszélhetünk.
8
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például réz, vas, alumínium, stb. – piaci változása milyen időszakonként és
milyen mértékben változtatja meg az árat).
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti automatikus
szerződésmódosulási mechanizmusokra vonatkozó szabályozást a
közbeszerzési alapelvek szerint, megszorítóan kell értelmezni. Ennek
megfelelően a nem minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon,
nem egyértelműen meghatározott feltételek nem tartoznak ebbe a körbe
(lásd például a II.4. pontban a szerződés időtartama vonatkozásában írtakat).
Amennyiben a szerződés módosulása, például az áremelési módszertan,
minden ajánlattevő számára (például a közbeszerzési dokumentumok
részeként rendelkezésre bocsátott szerződés-tervezetből) megismerhető,
egyértelműen rögzíti, hogy a felek azt mikor alkalmazzák, a felek által
alkalmazott kikötés megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának. A
szerződésnek a módosulás minden feltételét előzetesen tartalmaznia kell, így
a határidő meghosszabbítása esetén azt, hogy milyen esetben és mennyivel
hosszabbítható meg a szerződés teljesítésének határideje, időbeli hatálya, az
általánosságban meghatározott feltételek nem elegendők.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja a szerződés módosulását és nem
módosítását jelenti. Ennek megfelelően a szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja szerinti módosulása esetén a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak
szerint az ajánlatkérőnek nem kell erről hirdetményt közzétenni.
Ugyanakkor a Kbt. 2019. április 1. napjától hatályos 43. § (1) bekezdés c)
pontja szerinti, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat értelemszerűen
már a módosult adatoknak megfelelően kell megadni.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő feltételek szigorúan –
szűken – értelmezendőek.
E jogalap fennállásának konjunktív feltételei:
•

•

az újonnan felmerült munkák, szolgáltatások, árubeszerzések ne
szerepeljenek az eredeti szerződésben, ugyanakkor ennek nem kell
előre nem láthatónak lennie, azaz az előreláthatóság a Kbt. 141. § (4)
bekezdés b) pontja tekintetében nem vizsgálandó,
kizárólag az eredeti nyertes ajánlattevő teljesítheti az újonnan
felmerült beszerzési igényt gazdasági vagy műszaki okból (különösen
az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel,
szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy
együttműködés miatt),
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•

•

más gazdasági szereplővel történő szerződéskötés az ajánlatkérő
számára jelentős hátránnyal (például jelentős késedelemmel a
teljesítési
határidő
tekintetében)
vagy
a
költségek
megsokszorozódásával járna és
az ellenérték növekedése (több ilyen jogalapú módosítás esetén az
egyes módosítások nettó értéke együttesen) nem haladhatja meg az
eredeti szerződés értékének 50%-át.

Az Európai Parlament és a Tanács a közbeszerzésről és a 2004/18/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/24/EU irányelve (a
továbbiakban: Irányelv) Preambulumának (108) bekezdése példákat is említ
a fentiekhez kapcsolódóan. Eszerint az ajánlatkérő szervek olykor olyan
helyzetekkel szembesülhetnek, amikor további építmények, termékek vagy
szolgáltatások válnak szükségessé; ilyen esetekben indokolt lehet az eredeti
szerződés anélkül való módosítása, hogy új közbeszerzési eljárás indulna,
különösen ha a további teljesítések célja a részleges pótlás vagy a meglévő
szolgáltatások, áruk vagy építmények kibővítése olyan helyzetben, amikor
beszállítóváltás esetén az ajánlatkérő szerv kénytelen lenne más műszaki
jellemzőkkel rendelkező anyagokat, építményeket vagy szolgáltatásokat
beszerezni, amelyek a működtetés és karbantartás során inkompatibilitást
vagy aránytalan technikai nehézségeket okoznának.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja szerinti szerződésmódosítási lehetőség
azokra a szűk körű, jellemzően valamely speciális technológia
alkalmazásával járó esetekre vonatkozik, amikor gazdasági vagy műszaki
okból nem létezik alternatíva az ajánlatkérő számára, mint az eredeti
szerződő féllel való szerződés. Az Irányelvből és a Kbt. megfogalmazásából
is kiolvasható, olyan helyzet fennállása esetén van lehetőség ezen
szerződésmódosítási jogalap alkalmazására építési beruházás esetén, amikor
az eredeti szerződő féltől eltérő más személlyel való szerződéskötés ahhoz
vezetne, hogy az eredeti szerződő féltől beszerzett építési munka és a másik
szerződő féltől beszerzett építési munka egymással nem férne össze, a
működtetés és a karbantartás során pl. technikai nehézség jelentkezne9.
A Kbt. miniszteri indokolása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját emeli ki,
mint a pótmunka új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül,
szerződésmódosítás útján történő megrendelésének lehetséges módját.
Ugyanakkor a pótmunka megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja
szerinti szerződésmódosítás is alkalmas lehet.

9

Lásd: Közbeszerzési Döntőbizottság D. 25/7/2017. számú határozata.
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Az Irányelv Preambulumának (108) bekezdése realizálódik a 2014/24/EU
irányelv 72. cikk (1) bekezdés b) pontjában, amelynek magyar jogba való
átültetésére a Kbt. fent idézett 141. § (4) bekezdés b) pontjában került sor.
Álláspontunk szerint a pótmunka megrendelése során előállhat olyan
helyzet, amely egyúttal megfeleltethető a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)
pontjának, és így a pótmunka szerződésmódosítással, új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül megrendelhető. A Ptk. 6:244. § (2) bekezdésének
azon feltétele, mely szerint a pótmunka megrendelésének utólagosnak és
szükségesnek kell lennie, megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja azon
fordulatának, hogy az eredeti szerződő féltől további építési munkák,
szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az
eredeti szerződésben. Azonban látható az is, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés
b) pontja szerinti módosításhoz ezeken a feltételeken túl további feltételek
megléte is szükséges, mégpedig az, hogy a szerződő fél személyének
változása
- nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti
szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy
létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
- az ajánlatkérő számára
megsokszorozódásával járna,

jelenős

hátránnyal

vagy

a

költségek

- a pótmunka értéke nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének
50%-át.
Ezek együttes fennállását a szerződő feleknek kell tudnia bizonyítani.
Részletes iránymutatás e körben nem adható, a feleknek esetről-esetre, a
körülmények felelős mérlegelésével kell eldönteniük, hogy alkalmazható-e
a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja10. Fontos megjegyezni e körben azt is,
hogy az előre nem láthatóság, vagy a kellő gondossággal előre nem
láthatóság nem feltétele sem a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése, sem a Kbt. 141. §
(4) bekezdés b) pontja alkalmazásának.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja lehetővé teszi – többek között – a
jogalkotói indokolás szerint a pótmunkák11 megrendelését új közbeszerzési
Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.24/22/2017. sz. határozatát.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § [Többletmunka. Pótmunka]
(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál
figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas
megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).
10
11

14

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

eljárás lefolytatása nélkül, amennyiben a pótmunka szükségességét az
ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.
Ebben az esetben tehát az előreláthatóság is vizsgálandó, amely tekintetben
a korábbi joggyakorlat irányadónak tekinthető. Ennek megfelelően
általánosságban elmondható, hogy az előre nem láthatóság követelménye
alapvetően akkor valósulhat meg, ha a szerződés módosítását indokoló
körülmény jövőbeli bekövetkezéséről az ajánlatkérőnek nem volt tudomása,
és arra az ajánlatkérő a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés körülményeinek
ismeretében nem is számíthatott. Ugyanakkor mindenkor az adott eset összes
körülményének alapos vizsgálata és mérlegelése alapján, esetről esetre
történő mérlegeléssel lehet csak eldönteni, hogy az előre nem láthatóság
fennáll-e. Ennek megítélését a Kbt. a szerződő felekre (különösen az
ajánlatkérőre) bízza, tekintettel arra, hogy a beszerzés körülményeinek
ismerete alapvetően a szerződő felektől, és elsősorban az ajánlatkérőtől
várható el.
Jellemzően például a tervezői hiba nem tekinthető előre nem látható
körülménynek. Természetesen, ha igazolást nyer, hogy az ajánlatkérő a tőle
elvárható gondossággal járt el a megfelelő tervek elkészíttetése, majd a
tervek alapján zajló kivitelezés alatt a tervek hibájának feltárása során, az
előre nem láthatóság ebben az esetben is alátámasztható12.
Amennyiben a felek a pótmunka megrendelését a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontjának alkalmazásával kívánják megoldani, a következőkre kell
figyelemmel lenniük: a pótmunka azon feltételei, mely szerint a pótmunka
megrendelésének utólagosnak és szükségesnek kell lennie, kiegészülnek
azokkal a feltételekkel, mely szerint a pótmunka felmerültét az ajánlatkérő
kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a pótmunka nem változtatja
meg a szerződés általános jellegét, és a pótmunka értéke nem haladhatja meg
az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ezek közül különösen az ajánlatkérő
általi kellő gondossággal előre nem láthatóság jelent olyan többletet, amely
a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunkának egyébként nem feltétele,
ennyiben tehát a szerződést megkötő feleknek tekintettel kell lenniük arra,
hogy nem pusztán egy polgári jogi, hanem egy olyan szerződést kötnek meg,
amelyet közbeszerzési eljárás előzött meg. Egyebekben ebben az esetben is
irányadó, hogy a feleknek esetről-esetre, a körülmények felelős

(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát
is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
12 Lásd: Közbeszerzési Döntőbizottság D.181/12/2014. számú határozata.
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mérlegelésével kell eldönteniük, hogy alkalmazható-e a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontja.
A Ptk. 6:244. § (1) bekezdése 13 alapján a többletmunka két esete közül a
műszakilag szükséges, utóbb felmerülő munkák tartozhatnak ide.
A módosításnak oly módon kell az eredeti szerződéshez kapcsolódnia, hogy
a módosítás nem változtathatja meg a szerződés általános jellegét. További
konjunktív feltétel – a fentieken túl –, hogy az ellenérték növekedése nem
haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. Ha egymással össze
nem függő körülmények miatt több alkalommal kerül sor a szerződés
módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az egyes
módosítások nettó értéke nem haladhatja meg az eredeti szerződés
értékének 50 %-át.
Fentiek alapján – a régi Kbt. 132. §-ában foglaltaktól eltérően – a Kbt. 141. §
(4) bekezdés c) pontja esetén nem kell vizsgálni azt, hogy a módosítás
lényeges-e, hanem első lépésként az előre nem láthatóság vizsgálandó.
A szerződésmódosítás jogszerűsége megállapításának feltétele a módosítás
adott szerződés keretében való szükségessége.
Több szerződésmódosítási jogalap kötelező feltételként határozza meg, hogy
a szerződés módosítása nem változtathatja meg a szerződés általános jellegét.
A szerződés általános jellegének megváltozását eredményezheti a szerződés
fő tárgyának megváltozása, a szerződéses konstrukció (például a szerződés
típusának) megváltozása, a szerződéssel létrehozandó eredmény
megváltoztatása. Az adott ügyben ugyanakkor például a Döntőbizottság
megállapította, hogy az eredetileg tervezett 1313 m2 térkő beszerzéséhez
képest 7m2 térkő utólagos beszerzése nem változtatta meg a szerződés
általános jellegét14.
II.3. Nem lényeges módosítás
A Kbt. 141. §-ának (6) bekezdése szerint a (2) és (4) bekezdésben szabályozott
eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor
módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása

Ptk. 6:244. § (1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).
14 Lásd: Közbeszerzési Döntőbizottság D.32/6/2017. számú határozata
13
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lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi
feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett
ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők
(részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik
ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő
javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt
ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A Kbt. 141. §-ának (6) bekezdésében felsorolt feltételek alternatívak, tehát
azok bármelyikének fennállása esetén a szerződés módosítása lényegesnek
tekintendő.
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített lényeges szerződés-módosítási
ismérvek a régi Kbt. 132. §-ában foglalt szerződés-módosítási korlátokkal
lényegében megegyeznek, azzal, hogy az ajánlattevői kötelezettségek új
elemre való kiterjesztése a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontja alapján csak
akkor minősül lényeges módosításnak, ha ez az új elem jelentős.
Mindazonáltal, a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek régi Kbt. 132.
§-ában szereplő feltételekkel mutatott hasonlósága alapján – kivéve a fent
említett, Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontját érintő változást – a korábbi
joggyakorlat irányadónak tekinthető a lényeges szerződés-módosítás
kérdésének eldöntésében.
Mindez egyrészt azt jelenti, hogy a Kbt. 141. §-a (6) bekezdésének a)
pontjában foglaltak fennállásához elegendő – az ajánlatot (részvételi
jelentkezést) benyújtókon kívül – más ajánlattevők (részvételre jelentkezők)
adott közbeszerzési eljárásban történő részvétele lehetőségének
megállapíthatósága, illetőleg egy másik benyújtott ajánlat lehetséges
nyertességének megállapíthatósága.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja szerinti eset nem áll fenn, ha a módosítás
lehetősége, annak körülményei már a közbeszerzési eljárásban ismertek
voltak.
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Így például a Kbt. 141. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott azon
tilalom, mely szerint a felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a
módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett
ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét lehetővé tették volna, nem
áll fenn a Kbt. 98. §-a és 115. §-a szerinti eljárások esetén az eljárásfajta
jellegéből adódóan, hiszen a Kbt. 115. § (2) bekezdése az ajánlatkérő számára
lehetővé teszi, hogy a közvetlen felhívással maga döntsön az eljárásban részt
vevő ajánlattevők személyéről. Ennélfogva az a feltétel nem állapítható meg,
hogy a változtatás alapján további gazdasági szereplők is részt tudtak volna
venni az eljárásban 15 . A Kbt. 141. § (6) bekezdésének a) pontjában foglalt
lényeges módosítás körébe tartozik jellemzően az olyan jellegű
szerződésmódosítás, amely a szerződés egyéb elemeinek változatlanul
hagyása mellett a szerződés időbeli hatályát terjeszti ki további teljesítési
időszakokra, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők az ajánlati árukat az
eredeti időtartamra kalkulálták, a meghosszabbított időtartam azonban már
más árkalkulációt indokolhatott volna, ami alapján esetlegesen más
ajánlattevők is tehettek volna ajánlatot. A piaci szereplők számára egy
hosszú távra szóló, biztos forrást jelentő szerződés elnyerése mindenképpen
előnyt jelent és vonzóvá teszi azt más potenciális ajánlattevők számára is16.
A Miniszterelnökség ellenőrzési gyakorlata szerint ellenben keretszerződés,
keretmegállapodás esetében tekinthető nem lényegesnek a módosítás, ha az
eredeti időtartam alatt nem került a keret kimerítésre, és a mennyiség nem,
csak az időtartam módosul nem jelentős mértékben.
Ugyanakkor a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjának azon fordulata, amely
szerint ugyancsak kizárt a módosítás lehetősége, ha a módosítás a nyertes
ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tette volna lehetővé, a Kbt. 115. §-a
szerinti eljárások, valamint a több ajánlattevő felhívásával zajló, 98. § szerinti
jogalapon folytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetében is
alkalmazandó. A fentiek a Kbt. 113. § szerinti eljárásokra is alkalmazandók,
ha a gazdasági szereplők nem jelezték érdeklődésüket az eljárás iránt az
összefoglaló tájékoztatás alapján, és az ajánlatkérő az általa kiválasztott
gazdasági szereplők felhívásával folytatja le a közbeszerzési eljárást – feltéve
természetesen, hogy az összefoglaló tájékoztatásban megjelent feltételek
nem módosulnak.

15
16

Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.219/10/2014. számú határozata
Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.223/19/2018. számú határozatát
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A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a Kbt. 141. § (6) bekezdés a)
pontja alapján a szerződés módosítása akkor is jelentős, ha annak
következtében a szerződés átalánydíjasból tételes elszámolásúvá, illetve
tételes elszámolásúból átalánydíjassá válik.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a Kbt. 141. §-a nem tartalmazza azt
a kivételt, mint a régi Kbt. 132. § (2) bekezdése, melynek értelmében nem
kellett vizsgálni a régi Kbt. – jelenleg a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjának
megfelelő – 132. § (1) bekezdés a) pontját, ha a szerződésmódosítás olyan
körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződés megkötését követően
állt be, a szerződéskötéskor előre nem látható ok következménye (azt a
szerződés megkötésekor nem lehetett látni), továbbá az így beállott
körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekeit sérti.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja – illetve általában a Kbt. 141. § (6)
bekezdés – szerinti feltételek vizsgálatakor az előre nem láthatóság
vizsgálata nem szükséges.
A fent említett valamennyi feltétel együttes teljesülése szükséges ahhoz,
hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja alapján ne lehessen lényeges
szerződés-módosításról beszélni.
A Kbt. 141. §-a (6) bekezdésének b) pontja tekintetében is irányadónak
tekinthető az a korábbi és jelenleg is fennálló joggyakorlat17, amely szerint a
szerződés gazdasági egyensúlya a nyertes ajánlattevő javára változik meg
például akkor is, ha tartozás vagy biztosíték (kötbér) nyújtásának
elengedését eredményezi a módosítás. Azaz, a gazdasági egyensúly nem
azonos a pénzügyi egyensúllyal, így nem pusztán az áremelkedést kell
figyelembe venni a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjának vizsgálatakor, az
áremelkedés ugyanis a gazdasági egyensúly megváltozásának csak az egyik
lehetséges esete. Egyebekben a Kbt. elhagyta az ellenérték 5%-os
növekedésére vonatkozó értékhatárt, így a gazdasági egyensúly
megváltozásának vizsgálata során ez a körülmény nem irányadó.
Az Európai Bíróság ítéleteiben 18 akként fogalmaz, hogy a szerződés
gazdasági egyensúlyának a nyertes ajánlattevő javára történő
megváltoztatása a szerződés-módosítás lehetőségét kizáró lényeges

17
18

Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.185/11/2017.számú határozatát
Lásd például a Pressetext ügyben hozott ítéletet (C-454/06 sz. ügy)
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szerződés-módosításnak minősül, ha azt az eredeti szerződésben nem
kötötték ki.
A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint önmagában az ajánlati ár
emelkedése jellemzően nem minősül a szerződés gazdasági egyensúlya
nyertes ajánlattevő javára történő megváltoztatásának, amennyiben az
ellenérték növekedéséhez, mint ellenszolgáltatáshoz a nyertes ajánlattevő
részéről szolgáltatás is kapcsolódik. Ez fordítva is igaz, vagyis a szerződés
feltételeitől való eltérés automatikusan a gazdasági egyensúlyra nincs
hatással, csak akkor, ha a műszaki tartalom csökkenéséhez vezet, s azt nem
követi az ellenszolgáltatás arányos módosítása. 19 A gazdasági egyensúly
ajánlattevő javára történő megváltoztatásának minősül az is, ha átalánydíjas
szerződés esetén nem a szerződésben szereplő teljes ellenszolgáltatás,
hanem az előleg mértéke növekszik. 20
Az ellenérték-növekedéssel járó módosításokkal összefüggésben az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Épber.) 20. §-ának (4) bekezdése rögzíti,
hogy az Épber. 20. § (3) bekezdésben meghatározott keretek között a
tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után
szerződésmódosítás
vagy
közbeszerzési
eljárás
lefolytatásának
szükségességét, a szerződésben azonban egyértelműen, minden ajánlattevő
számára előre megismerhető módon rögzíteni kell a tartalékkeret
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ha ajánlatkérő
ennek megfelelően jár el, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti
módosulásról beszélhetünk. Ezen túli „áremelkedés” esetén azonban a
szerződés módosítása válik szükségessé, amely csak a Kbt. 141. §-ának egyéb
jogalapja fennállásakor lehet jogszerű.
A Kbt. 141. §-a (6) bekezdésének c) pontja alapján – amint arra a fentiekben
már utaltunk – lényeges az a szerződés-módosítás, amely a szerződés tárgyát
az eredeti szerződéses szolgáltatáshoz képest jelentős új elemre terjesztené
ki, hiszen ebben az esetben olyan lényeges szerződés módosításról
beszélhetünk, amely új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét
veti fel.
Az új elem vizsgálata során továbbra is elmondható, hogy amennyiben a
közbeszerzési
eljárás
feltételrendszerében
(közbeszerzési
Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.24/22/2017. számú határozata
Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.356/11/2018., D.357/8/2018. és D.362/8/2018 számú határozata. A
döntőbizottsági határozatok bírósági felülvizsgálata folyamatban van.
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20
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dokumentumokban), illetőleg a szerződésben egyáltalán nem szerepelt az
eredeti ajánlattevői kötelezettségekhez képest szükségessé váló beszerzés
(ide nem értve az alapszerződés alapján egyébként elvégzendő, de a
szerződésben kifejezetten nem nevesített vállalkozói feladatokat), új elemről
beszélhetünk. Annak megítélésében, hogy ez az új elem jelentős-e vagy sem,
általános útmutatás nem adható, azt esetről esetre, a körülmények
mérlegelésével kell az ajánlatkérőként szerződő félnek megítélnie.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy a
Kbt. 141. § (8) bekezdése alapján a szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül
csak új közbeszerzési eljárás eredményeként módosítható. Amennyiben a
szerződés módosítása közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzését valósítja
meg, a módosítás a 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján semmis. Ettől
eltérően a szerződés módosítása nem semmis, ha az ajánlatkérő azért nem
folytatott le hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárást vagy
kötött közbeszerzési eljárás mellőzésével megállapodást [9–14. §, 111. §],
mert úgy ítélte meg, hogy a hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárás
alkalmazásával vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő
szerződéskötésre e törvény szerint lehetősége volt, szerződéskötési
szándékáról külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetményt
tett közzé, valamint a szerződést nem kötötte meg a hirdetmény közzétételét
követő naptól számított tizedik napon belül [Kbt. 137. § (2) bekezdés].
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése nem taxatíve
határozza meg, hogy mikor lényeges a szerződés módosítása. A jogalkotó
szándéka a lényegesség tekintetében az, hogy azt mindig az adott ügy egyedi
sajátosságaira tekintettel kell megállapítani. Így a szerződés teljesítési
határidejének meghosszabbítása lehet lényegtelen, ha az az eredeti
határidőhöz képest nem nagy mértékű, nem érinti a közbeszerzési eljárásban
lezajlott értékelést és az eredeti határidő sem volt olyan rövid, hogy az sok
érdeklődőt elriaszthatott az eljárásban való indulástól. Lényegesnek
minősülhet viszont a teljesítési határidő módosítása például akkor, ha az
eredeti határidő az adott eljárásban sürgős munkavégzést követelt volna
meg, és a hosszabb határidő ismeretében feltehetőleg mások is érdeklődtek
volna a közbeszerzés iránt21.
A Kbt. 143. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az ajánlatkérő a szerződést
felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha

21

Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.86/9/2017. számú határozata
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feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében
a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
II.4. A szerződés módosításra kerülő tartalmi elemei
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződések módosítása
kapcsán a jogalkalmazók számára gyakori kérdést jelent, hogy a módosítás
a szerződés mely elemeire terjedhet ki. A Közbeszerzési Hatóság az egyes
jellemzően felmerülő esetekkel, illetve a szerződésmódosítási okokkal
összefüggésben az alábbiakra hívja fel a közbeszerzési eljárások
szereplőinek figyelmét.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése tekintetében gyakorlatilag kifejezetten a
szerződés értékének – illetve az érték változásával összefüggő elemek –
megváltozása, növekedése, csökkenése vizsgálandó (mivel a szerződés
általános jellegének változatlansága, illetve a szerződés eredeti jellegéhez
való igazodás szélesebb körben megvalósulhat). Úgy is fogalmazhatunk,
hogy ha a módosítással lényegében csak az ajánlati ár (vagy azzal összefüggő
elem) változik, a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján az abban meghatározott
mértékben rendkívül széles körben módosítható a szerződés.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésén túlmutató árnövekedés esetén további
feltételeknek is teljesülniük kell [Kbt. 141. § (4) bekezdés a), b) vagy c) pont;
(6) bekezdés], és a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti jogalap
alkalmazásakor legfeljebb az eredeti nettó ellenérték 50 %-val nőhet az
ajánlati ár [a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szerződésmódosítások együttes értéknövekedésére, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
szerinti esetben az egyes szerződés-módosításokra vonatkozik ez a korlát].
Az árnövekedés a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében is
vizsgálandó.
A szerződés időtartamát érintő módosítások megítélése kapcsán javasolt
különös körültekintéssel eljárni, tekintettel arra, hogy a határozott
időtartamú szerződések esetén a szerződés meghatározott időpontban
történő lejáratával számolni kell. Következésképpen a határozott időtartam
letelte után felmerülő, az eredetileg a szerződés tárgyát képező mennyiségen
vagy feladaton felüli szükséglet új beszerzési igénynek minősül, amelynek a
kezelésére a szerződés módosítása körében nem kerülhet sor. Ez igaz arra az
esetre is, amikor folyamatos beszerzési szükséglet esetén a szerződés lejárta
előtt megindított közbeszerzési eljárás esetleges eredménytelenné válása
miatt merül fel a szerződés módosításának szükségessége. Az ajánlatkérő
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ilyenkor megvizsgálhatja annak lehetőségét is, hogy ez az eset a Kbt. 141. §
(2) bekezdése körében még kezelhető lehet-e.
(Előzőekhez kapcsolódóan megjegyzendő, hogy a Kbt. 112. §-a (1)
bekezdésének b) pontja szerinti eljárást megindító felhívást tartalmazó
hirdetmény, illetve az uniós hirdetményminta rendelet (1986/2015/EU
bizottsági rendelet) II. mellékletében szereplő ajánlati/részvételi felhívás is
tartalmaz a szerződés meghosszabbítására vonatkozó információkat.)
A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca)-cb) pontja alapján esetlegesen sor kerülhet egy
kivitelezésre kötött építési szerződés – pusztán – teljesítési határidejének a
meghosszabbítására kedvezőtlen időjárási körülmények miatt, ha a
különösen kedvezőtlen időjárási viszonyok kialakulása nem volt
előrelátható, illetőleg azzal számolni lehetett, de nem olyan mértékben,
amint az ténylegesen bekövetkezett. Az ajánlatkérő részéről a közbeszerzési
eljárás nem megfelelő előkészítésére visszavezethető késedelem azonban
nem alapozza meg a Kbt. 141. §-ának (4) bekezdés c) pontjában foglalt
feltételek fennállását, vizsgálni szükséges ugyanakkor azt is, hogy az
ajánlattevő a teljesítési határidő meghatározása során miként vette
figyelembe a – kültéri – munkálatok folytatása szempontjából kedvezőtlen
időszakokat.
A nyertes ajánlattevő személyét érintő változással kapcsolatban a
Közbeszerzési Hatóság az alábbiakra hívja fel a közbeszerzési eljárások
szereplőinek a figyelmét.
A Kbt. lényegében a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire, azaz a
szerződés tartalmára nézve rögzíti a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés
módosításának lehetőségét. A felek személyének változása nem
szerződésmódosítási kérdés, arra a Kbt. egyéb rendelkezései
alkalmazandóak.
A Kbt. 139. §-ának (1) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevőként szerződő
fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:
a) ha a 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő
egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság
vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján
a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi
személy által történik; vagy
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b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy
átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés
más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás
eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes
üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal)
– nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó
teljes szervezeti egység – átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti
szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés
átruházásra;
feltéve hogy a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban
alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, – az ajánlattevőre irányadó szabályok
szerint, a 138. § (2)–(4) bekezdésének alkalmazásával – megfelel a
közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a
jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.
Az ajánlattevőként szerződő fél személye az (1) bekezdésben foglalt eseteken
kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony
egyéb elemeinek változására a 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni [Kbt.
139. § (2) bekezdés].
Az új Ptk. 3:39. § (1) bekezdése átalakulásnak a jogi személy más típusú jogi
személlyé történő átalakulását tekinti, amely esetben az átalakuló jogi
személy megszűnik. Ezen túl ismeri – a 2014. március 15. előtt hatályos
szabályozással ellentétben22 – az új Ptk. az egyesülést és szétválást (illetve
természetesen a jogutód nélküli megszűnés eseteit).
A fentiek alapján tehát jogszabályban rögzített jogutódlási folyamat
eredményeképpen és jogszabályban deklarált, a jogutódokat terhelő
felelősségi viszonyok figyelembe vétele mellett lehetőség van arra, hogy a
közbeszerzési eljárásban nyertesként meghatározott ajánlattevő helyett a
szerződést a jogutódja teljesítse a közbeszerzési szerződésben meghatározott
feltételek mellett.
Ajánlatkérőnek vizsgálnia kell azonban a jogutód – adott eljárásban előírt –
kizáró okok hatálya alá tartozását, alkalmassági követelményeknek való
megfelelését [a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőre

Lásd: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 67. §-ának (1) bekezdése, mely szerint jogutóddal szűnik
meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.
22
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irányadó szabályok szerint] és a jogutódlás nem célozhatja a Kbt.
megkerülését.
Előzőekkel összefüggésben a Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet a
következőkre: A fentiek alapján a Kbt. a Ptk. rendszerét átvéve a szerződés
alanyainak megváltoztatását nem vonta a szerződés módosításának körébe,
mivel a szerződés módosításának csak a szerződés tartalmának módosítását
tekinti [Ptk. 6:191. § (1) bekezdés]. Ettől függetlenül azonban az
alanyváltozással összefüggő tartalmi változás esetén a szerződés módosítása
jellemzően nem mellőzhető, a szerződések teljesítésének átláthatóságához
fűződő érdekre tekintettel ez esetben is irányadóak a Kbt.-nek a
szerződésmódosításra vonatkozó általános rendelkezései. Ez azt is jelenti,
hogy a szerződésmódosításnak meg kell felelnie a Kbt. 141. §-ában
foglaltaknak, fenn kell állnia a felek egyező akaratának, valamint a
módosításról tájékoztató hirdetményt kell közzétenni a szerződés fentiek
szerinti módosítása esetében is.
Megjegyzendő, a Kbt. 139. § (1)-(2) bekezdései kizárólag a nyertes
ajánlattevő(k) személyében bekövetkező változást rögzítik, az alvállalkozók,
szakemberek, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők,
a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, értékeléshez bemutatott
személyek, szervezetek a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdése szerint változhatnak.
Fontos különbség a régi Kbt.-ben szereplő szabályozáshoz képest, hogy a
jogalkotó már nem csak a – főszabály szerint – gazdasági szereplő
megszűnésével bekövetkezett univerzális jogutódlás (jogi személy
átalakulása, egyesülése, szétválása vagy jogutódlással történő egyéb
megszűnés) esetén engedi meg új gazdasági szereplő szerződésbe történő
bevonását a nyertes ajánlattevő helyett, hanem részleges jogutódlás esetén
is. Ez utóbbit két esetben engedi meg a Kbt.:
•

•

a gazdasági egységként működő teljes üzletág, vagy nem gazdasági
társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes
szervezeti egység átruházása esetén, ilyenkor jogutódként az
üzletágat vagy gazdasági egységet átvevő gazdasági szereplő lép a
korábbi nyertes ajánlattevő helyébe;
az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során
kerül a szerződés átruházásra, ilyenkor a szerződést „megszerző”
gazdasági szereplő lesz a nyertes ajánlattevő jogutódja;
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A Kbt. kógenciájára tekintettel természetesen a fent meghatározott két eseten
kívül a részleges jogutódlás a közbeszerzési eljárások alapján megkötött
szerződésekben az ajánlattevői oldalon kizárt.
A Kbt. 139. § (3) bekezdése az ajánlatkérő személyében bekövetkező
változást oly módon rendezi, hogy előírja: az ajánlatkérőként szerződő fél
személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat e törvény
alkalmazásának megkerülésére. Erre tekintettel – speciális szabályok
hiányában – ilyen esetben is az általános szabályok és elvek szerint kell
eljárni, ami a következőket jelenti.
A Kbt. a közbeszerzési eljárást egységesen kezeli, és – figyelemmel a
közbeszerzési eljárások átláthatóságához fűződő társadalmi érdekekre,
valamint a jogbiztonság követelményére – abból indul ki, hogy az eljárást
megindító ajánlatkérő jelenik meg az eljárás eredményeként létrejövő
szerződés alanyaként, valamint teljesíti a szerződés szerinti
ellenszolgáltatást. Mindazonáltal a Közbeszerzési Hatóság álláspontja
szerint az ajánlatkérő személyét érintő változásra, jogutódlásra a korábbi
joggyakorlathoz hasonlóan sor kerülhet például jogszabály rendelkezése
folytán vagy határozatba foglalt alapítói döntés alapján. Ilyen esetben a
jogosultat megillető jogok és őt terhelő kötelezettségek a jogutódra szállnak.
A nyertes ajánlattevő személyében bekövetkező változáshoz hasonlóan az
ajánlatkérő személye is csak az adott ajánlatkérőre vonatkozó szabályok
szerinti jogutódlással, a Kbt. alapelveinek megfelelően változhat.
II.5. Speciális szabályok építési beruházások esetén
Az Épber. 28. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérőként
szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését
követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytasson,
amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.
A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb
minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg [Épber. 28. § (2)
bekezdés].
Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről
állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait
megfelelően kell alkalmazni [Épber. 28. § (3) bekezdés].
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Az Épber. fenti rendelkezései egy, az építési beruházások esetében tipikusan
felmerülő esetet jelenítenek meg a szabályozásban, amely azonban nem
jelent a Kbt-ben foglaltakhoz képest új vagy eltérő jogalapot a szerződés
módosítására.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy az adott
beszerzés összes körülménye alapján állapítható meg, hogy a Kbt. 141. §
melyik jogalapja szerint módosítható a szerződés. Különösen felhívjuk a
figyelmet arra, hogy amennyiben a változás a szerződés ellenértékének
növekedésével jár, az adott jogalap vizsgálata körében az ott rögzített
értékbeli korlátozásokra is tekintettel kell lenni. Egyúttal hangsúlyozni
szükséges, hogy ajánlatkérőt dokumentálási kötelezettség terheli az
egyenértékűség megvalósulása tekintetében.
II.6. Jogszerűtlen szerződésmódosításhoz kapcsolódó
jogkövetkezmények
A szerződés módosítását illetően a Kbt. 141. § (8) bekezdése kimondja, hogy
a szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás
eredményeként módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására
közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kerül sor, a módosítás a 137. § (1)
bekezdés a) pontja alapján semmis.
Ehhez kapcsolódóan a Kbt. 137. § (2) bekezdése értelmében – többek között
– a fentiektől eltérően a szerződés nem semmis, ha az ajánlatkérő azért nem
folytatott le hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárást vagy
kötött közbeszerzési eljárás mellőzésével megállapodást [9–14. §, 111. §],
mert úgy ítélte meg, hogy a hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárás
alkalmazásával vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő
szerződéskötésre e törvény szerint lehetősége volt, szerződéskötési
szándékáról külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetményt
tett közzé, valamint a szerződést nem kötötte meg a hirdetmény közzétételét
követő naptól számított tizedik napon belül.
A Kbt. 142. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a 2. § (1)–(4) bekezdésében foglalt
alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként szerződő fél részéről a
szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem
értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha
a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének
elmaradásával valósul meg, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; vagy
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b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától
olyan mértékben tér el, amely – ha a felek szerződésüket így módosították
volna – szerződésmódosításként a 141. § (6) bekezdése szerint lényeges
módosításnak minősülne.
Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a nyertes
ajánlattevőként szerződő felet mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve
szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért
felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy az ajánlatkérő
átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő
kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés]. A Kbt. 145. § (3a) bekezdése szerint
a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik a Kbt. 137. § (1)
bekezdése szerinti jogsértés alapján a szerződés semmisségének
megállapítása, valamint a Kbt. 137. § (3) bekezdésben foglalt körülmények
alapján annak megállapítása, ha a Kbt. 137. § (1) bekezdése szerinti
jogsértéssel érintett szerződés nem semmis. A Közbeszerzési Döntőbizottság
hatáskörébe tartozik továbbá annak megállapítása is, hogy a Kbt. 137. § (1)
bekezdésében meghatározott jogsértés miatt semmis szerződés esetén a
szerződés érvénytelensége jogkövetkezményei alkalmazása körében az
eredeti állapot helyreállítható-e. A Kbt. 145. § (3a) bekezdése egyúttal azt is
jelenti, hogy a szerződés módosítása érvénytelenségének megállapítása is a
Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik. Megjegyzendő, hogy a
Ptk. 6:245. § (1) bekezdésének második mondata szerinti esetben – amely
értelmében a főszabálytól eltérően a megrendelő köteles megtéríteni a
vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét,
amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható – a
módosítás nem semmis, mivel a Ptk. szabályai szerint az ajánlatkérőt terhelik
a vállalkozó által előre nem látható többletmunkával kapcsolatos költségek,
ilyen esetben tehát nem a nyertes ajánlattevőt terhelő költségek átvállalásáról
van szó.
A Kbt. 142. § (4) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság a szerződés
módosítására és teljesítésére vonatkozó, e törvényben meghatározott
követelmények teljesülését a Kbt. 187. § (2) bekezdés j) pontjában
meghatározottak szerint jogosult ellenőrizni és azok megsértése esetén a
Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság eljárását kezdeményezni
[Kbt. 153. § (1) bekezdés c) pont, Kbt. 175. §].
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Az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint
– a szerződéstől elállhat – többek között –, ha feltétlenül szükséges a
szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni [Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pont].
III. A szerződés teljesítése
III.1. A szerződés teljesítésében résztvevő felek
Szerződés teljesítésében részt vevő felek, alvállalkozók bejelentése
A Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy a szerződést a közbeszerzési
eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen
ajánlatot tevőknek vagy – ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet
létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [35. § (8)–(9)
bekezdés] – a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a
nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott
gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.
Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának
igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban
bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint
köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket [Kbt. 138. § (2) bekezdés első mondata].
Egyebekben a Kbt. 138. § (3) bekezdésének első mondata szerint az
ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó
bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti
lehetőséggel élt.
A Kbt. fent említett 65. § (9) bekezdése rögzíti, hogy a Kbt. végrehajtási
rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére,
képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan
mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő
saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt.
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65. § (1) bekezdés c) pontja23 szerinti 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 24 szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet
tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt
vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során
ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben
foglaltaknak megfelel. Az ajánlatkérőnek az eljárás során csatolt ajánlattevői
dokumentumok alapján meg kell győződnie arról, hogy a kapacitást nyújtó
gazdasági szereplő tekintetében csatolt kötelezettségvállalás a teljesítésben
való tényleges részvételt jelent-e, és ez a közreműködés olyan jellegű, amely
– az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését
a teljesítésben. Az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
gazdasági szereplő továbbá a tényleges teljesítés során is kötelesek az
ajánlattételkor vállaltaknak megfelelő teljesítésre, ellenkező esetben
jogsértést követnek el. Az ajánlatkérő továbbá a kötelező vállalásnak
megfelelő bevonást a teljesítés során is köteles ellenőrizni.
A Kbt. 65. § (10) bekezdés értelmében építési beruházásra vagy
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló
szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembehelyezési művelet esetén az
ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga
az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike
végezzen el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés
szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem
támaszkodhat az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet
kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlatkérő alkalmassági követelményt határozhat meg az
ajánlattételhez abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltételek előírásával.
24 A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban
a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset
kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben 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.
23
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Kiemelendő tehát, hogy a Kbt. 65. § (10) bekezdése csak a ténylegesen
alapvető fontosságú – az Irányelv 63. cikk (2) bekezdése szerinti
szóhasználattal élve kritikus – feladatokra vonatkozhat, és annak
alkalmazása nem vezethet a verseny indokolatlan korlátozásához.
Fentiek alapján a szerződést:
•
•

a nyertes ajánlattevő(k)nek, adott esetben az általuk létrehozott
projekttársaságnak kell teljesíteniük
a Kbt. 65. § (10) bekezdés alkalmazásakor korlátozva az alvállalkozói
igénybevételt;

Fontos, hogy ha a szakemberrel, referenciával kapcsolatos, illetve a Kbt. 65. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg ajánlattevő/részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (9) bekezdése
irányadó.
A Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást
megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a
részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Ajánlatkérői előírás hiányában tehát nem kell az alvállalkozói
közreműködést – fentiek szerint – megjelölni az ajánlatban, de a Kbt. 138. §
(3) bekezdés alapján a szerződéskötéskor be kell jelentenie a szerződés
teljesítésében részt vevő összes alvállalkozót 25 és nyilatkozni kell
tekintetükben a kizáró okokról. A később ismertté váló alvállalkozókat a
teljesítés időtartama alatt legkésőbb a teljesítésbe való tényleges bevonásukat
közvetlenül megelőzően kell az előbbieknek megfelelően bejelenteni és ezzel
egyidejűleg megtenni a kizáró okok hiányáról szóló nyilatkozatot.
Megjegyzendő, hogy az ajánlatban – vagy több szakaszból álló eljárás esetén
a részvételi jelentkezésben – be kell nyújtani az ajánlattevő vagy részvételre
A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.
25
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jelentkező 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. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]. A
Közbeszerzési Döntőbizottság több határozatában is foglalkozott a nyertes
ajánlattevőként szerződők azon kettős kötelezettségével, hogy egyrészt
bejelentsék az ajánlatkérő részére az ajánlatban meg nem nevezett, újonnan
bevonni kívánt alvállalkozókat, másrészt nyilatkozzanak arról, hogy ezek az
újonnan bevonni kívánt alvállalkozók nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
A Kbt. nem tartalmaz formai előírásokat arról, hogy az alvállalkozók
bejelentésének, és a kizáró okokról szóló nyilatkozatnak milyennek kell
lennie, a Kbt.-ből megállapíthatónak tűnik, hogy a bejelentésnek és a kizáró
okokról szóló nyilatkozatnak írásban, egyértelműnek, haladéktalannak és
megfelelően dokumentáltnak kell lennie26.
Alvállalkozó igénybevételének kötelező esete, személyének változása
A Kbt. 138. § (2) bekezdés értelmében az ajánlattevőként szerződő fél a
teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni,
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása
akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az
ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű
módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek
az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett
szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy
(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a
Lásd a D.911/53/2015. sz. KDB-határozatot és a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
14.K.27.111/2016/36. sz. ítéletét.
26

32

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

jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet
az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös
tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának
tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az
ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az
értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra [Kbt. 138. § (4)
bekezdés].
Az alvállalkozók, szakemberek, az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplők a Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint, a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti, értékeléshez bemutatott személyek, szervezetek
tehát kötelesek részt venni a szerződés teljesítésében.
Az alvállalkozók, szakemberek, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplők, a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, értékeléshez bemutatott
személyek, szervezetek cseréjét illetően megállapítható, hogy:
•

•

•

szakember, referencia vagy a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
alkalmassági követelmény igazolása esetén az alvállalkozó,
szakember bevonása csak akkor maradhat el vagy személyük akkor
cserélhető, ha e szervezet/szakember nélkül, illetve az új
szervezettel/szakemberrel is megfelel az – együttesen igazolt –
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő; ez a szabály irányadó
az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteire is;
az értékeléskor meghatározó körülménynek minősülő szervezet vagy
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni, kivéve
o szervezet esetében, ha az új szervezet az értékeléskor
figyelembe vett minden releváns körülmény (különösen a
személyi állomány) tekintetében az eredetileg bemutatott
szervezet jogutódja,
o személy esetében, ha az ajánlatkérő a cseréhez hozzájárul, és
az új szakember az eredetileg bemutatott szakemberrel az
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény
tekintetében egyenértékű;
egyéb esetekben az alvállalkozó személye feltételek nélkül
módosítható, azzal, hogy az új – és az ajánlatban meg nem nevezett,
illetve a teljesítés során igénybe vett – alvállalkozó tekintetében a
bevonás tényének előzetes bejelentésével együtt nyilatkozni kell az
adott eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt nem állásáról.
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Az alvállalkozó kizáró okok hatálya alatt nem állásáról való nyilatkozati
kötelezettség az ajánlatban meg nem nevezett alvállalkozó esetében azt
jelenti, hogy bár a kizáró okok hiányára vonatkozó általános jellegű
nyilatkozat [Kbt. 67. § (4) bekezdés] szerepel az ajánlatban, a teljesítésbe
történő bevonásra vonatkozó bejelentéssel együtt a bejelentett konkrét
alvállalkozóra vonatkozóan ismét nyilatkozni kell arról is, hogy az igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban érvényesített
kizáró okok hatálya alatt.
A szervezet személyében bekövetkező változás Kbt. 138. § (4) bekezdése
szerinti esete akkor valósul meg alapvetően, ha az adott – értékelésre kerülő
– tevékenységet [például vevőszolgálat és műszaki tevékenység a Kbt. 76. §
(3) bekezdés a) pontja alapján] a jogutódlásról szóló szerződés értelmében a
jogutód fogja végezni, vagy a személyi állomány keretében értékelt
szakember [Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont] a jogutód személyi állományába
kerül.
Az a körülmény, hogy az ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdése
szerint úgy nyilatkozott, hogy nincs a közbeszerzésnek olyan része, mellyel
összefüggésben alvállalkozót vesz igénybe, nem akadálya annak, hogy a
szerződés teljesítése során alvállalkozót vegyen igénybe.
Az újonnan bevonandó alvállalkozó kizárólag azon – adott esetben az
ajánlattevővel együtt igazolt – alkalmassági követelményeknek köteles
megfelelni, melynek az ajánlattevő a kieső alvállalkozóval együtt felelt meg.
Mivel a közbeszerzési eljárásban támasztott követelményeknek való
megfelelés módját a Kbt., továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet részletesen
szabályozza – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – megállapítható, hogy
a teljesítésbe újonnan bevont alvállalkozó megfelelését ugyanúgy kell
igazolni, mint ahogy a közbeszerzési eljárás során az eredeti – kieső –
alvállalkozó - adott esetben az ajánlattevővel együtt – az adott alkalmassági
feltételnek megfelelt. Az ajánlatkérő – ugyanúgy, mint a közbeszerzési
eljárás során – köteles megvizsgálni ezen alkalmassági minimum
feltételeknek való megfelelést.
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A fenti ajánlatkérői vizsgálat tekintetében hangsúlyozandó, hogy annak
minden esetben előzetesen kell megtörténnie, vagyis azt nem lehet utólag
megtenni, ugyanis egy jogsértő állapotot utólag nem lehet legalizálni27.
Fentiekhez kapcsolódóan, az Épber. 27. § (1) bekezdése előírja, hogy az
ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a
szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján
ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
Megjegyezni kívánjuk, hogy az új alvállalkozó Kbt. 138. § (3) bekezdése
szerinti bevonása nem minősül a szerződés módosításának. A szerződés
módosítása a Ptk. 6:191. § (1) bekezdése szerint a felek közös megegyezésével
történik, míg az új alvállalkozó Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti bevonása
az ajánlattevő egyoldalú aktusa alapján történik. Az alvállalkozó bevonása
akkor jelentheti mégis a szerződés módosítását, ha például a szerződés
részévé tették az alvállalkozói közreműködés területét és a bevonással
együtt ez is módosul, vagy akár magát az alvállalkozót nevesítették a
szerződésben és módosul a személye, mivel ilyenkor a felek közös
megegyezése az alvállalkozó személyére nézve fennáll, ilyen esetben
azonban – szerződés-módosításról lévén szó – a Kbt. 141. §-ának szabályai is
alkalmazandóak.
III.2. Az ellenszolgáltatás teljesítése
A Kbt. kifizetési szabályokat a következő esetekre határoz meg:
•
•

építési beruházás
támogatásból megvalósuló beszerzés esetében szállítói kifizetés
során.

A Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint építési beruházások esetén a szerződésben
foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg.
Az építési beruházásokra vonatkozó, az ellenszolgáltatás kifizetésére
vonatkozó rendelkezéseket az Épber. 32/A. §-a tartalmazza:
32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós
támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha
Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.156/14/2011. számú határozatát és a Fővárosi Bíróság
13.K.32.029/2011/19. számú ítéletét
27
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az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint
köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének
időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük
melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozók
egyenként
mekkora
összegre
jogosultak
az
ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki
ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését
követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói
teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás
esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon
belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók
számláit, vagy az az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az
alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások
igazolásainak másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt,
fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai
uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet
− tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont
szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét
az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti
meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f)
pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja,
hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b)
pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
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i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított
közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.
(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás
halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének
megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel
szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel
kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő
(ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni.
Épber. 30-32/B. §-a további speciális kifizetési rendelkezéseket is tartalmaz.
A köztartozással összefüggő alvállalkozói igazolások benyújtásáról és ezzel
összefüggésben az ajánlattevői visszatartási jogról az Épber. 32/B. §-a
tartalmaz rendelkezéseket.
Az Épber. 32/A. §-át a Mód1tv. hatályba lépésével összhangban 2017. január
1-jén léptette hatályba a jogalkotó. Ezzel együtt módosult az Épber. 36. §-a
is, melynek újonnan beiktatott (3) bekezdése az alábbi rendelkezéseket
tartalmazza:
„E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított
rendelkezéseit a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése után
indult közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni. E rendelet 32/A. §a a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt indult
közbeszerzési eljárások esetében, valamint megkötött szerződések teljesítése
során is alkalmazandó.”
Tekintettel arra, hogy az idézett jogszabályi rendelkezés egy általánosan
kötelező magatartási szabályt állapít meg, ezért nem tekinthető a szerződés
módosításának, így az nem tartozik a Kbt. 141. §-ának hatálya alá. A
szerződés módosítása ugyanis a Ptk. 6:191. § (1) bekezdése szerint a felek
közös megegyezésével történik, az Épber. 36. § (3) bekezdésének hatálya
pedig a felek akaratától független.
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Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a
kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó –
a Ptk. 6:130. § (1)–(3) bekezdésében, a (3) bekezdésben vagy e törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott –
szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni [Kbt. 135. § (4)
bekezdés].
A Kbt. 135. § (4) bekezdése „megerősíti”, hogy akkor is a Kbt. 135. § (3)
bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése – és a Kbt. felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendeletben meghatározott szabályok – irányadóak, ha
támogatásból valósul meg a beszerzés és szállítói kifizetésre kerül sor.
Fentiek alapján árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén a Ptk. 6:130.
§ (1)-(3) bekezdése szerint történhet az ellenszolgáltatás teljesítése.
A Kbt. továbbra is lehetővé teszi a részletekben való teljesítésben történő
megállapodást [Kbt. 135. § (5) bekezdés], illetve a Ptk. általános szabályaihoz
képest a másik fél által elismert követelésekre korlátozza ajánlatkérői
oldalon a beszámítást [Kbt. 135. § (6) bekezdés].
Előlegre vonatkozó szabályok
A Kbt. előleggel kapcsolatos 135. § (7) és (9) bekezdése akkor is a szerződés
része, ha a felek arról nem vagy eltérően állapodtak meg [Kbt. 135. § (10)
bekezdés]. A Kbt.-ben meghatározott mérték az előleg vonatkozásában
minimumkövetelményt jelent, ezért ha az uniós támogatásokból
megvalósuló beszerzésekre vonatkozó külön jogszabály28 ettől magasabb %os arányú előleg biztosítását írja elő, úgy az uniós támogatásokból
megvalósuló beszerzések esetében ezen magasabb mértékű előleg irányadó.
A Kbt. 135. §-ában foglaltakkal kapcsolatosan a Közbeszerzési Hatóság
hangsúlyozni kívánja, hogy az előleg kérése egy alanyi jogon biztosított
lehetőség az ajánlattevők számára építési beruházás esetén, melyet az
ajánlatkérő – a Kbt.-ben szabott kritériumokon túl – további feltételekhez
nem köthet. Így például nem korlátozhatja annak igénylési határidejét,
illetőleg aránytalan formai követelményeket sem támaszthat az érvényes
igénylés feltételeként. Összességében megállapítható, hogy amennyiben az

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
28
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ajánlattevő a Kbt. 135. §-a (7) vagy (9) bekezdése szerint élni kíván e
lehetőséggel, úgy az ajánlatkérő ennek köteles eleget tenni.
IV. A szerződés módosításáról,
tájékoztatók közzététele

illetve

teljesítéséről

szóló

A Kbt. 37. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján az ajánlatkérő továbbra is
hirdetmény útján köteles közzétenni a szerződés módosításáról szóló
tájékoztatót. A hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától számított
tizenöt munkanapon belül kell feladni [Kbt. 37. § (5) bekezdés].
A Kbt. 141. § (7) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti
szerződés-módosítás esetén nem kell hirdetményt közzétenni a
módosításról.
A szerződés teljesítésére vonatkozóan a törvény által meghatározott
adatokat kell az ajánlatkérőnek közzétennie a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, amennyiben a Közbeszerzési
Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója
honlapján, 2019. április 1-jét követően megkezdett közbeszerzési eljárások
alapján megkötött szerződések esetében pedig a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban:
CoRe), valamint ha az e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály
azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az EKR-ben
is [Kbt. 43. § (1) bekezdés].
A Kbt. 2019. április 1-jétől hatályos 43. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a
szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat kell közzétenni 2019.
április 1-jétől:
•
•
•
•
•

hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
(hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra),
a szerződő felek megnevezését,
azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e,
a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját,
valamint
az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett
ellenszolgáltatás értékét.29.

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI.
29
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A szerződés teljesítésére vonatkozó – fent említett – adatokat a szerződés
mindegyik fél – támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói
kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – által történt teljesítését követő
harminc napon belül kell közzétenni [Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja]. Az
egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a
szerződés megkötésétől számítva évenként kell a közzétett adatokat
aktualizálni [Kbt. 43. § (7) bekezdés]. Az említett adatoknak,
információknak, dokumentumoknak a honlapon a szerződés teljesítésétől
számított 5 évig kell elérhetőnek lenniük [Kbt. 43. § (5) bekezdés].
A szerződések módosítása kapcsán a Közbeszerzési Hatóság felhívja a
közbeszerzési eljárások résztvevőinek a figyelmét különösen arra, hogy a
szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményben meg
kell jelölni, hogy a szerződés módosítása érint-e értékelési szempont
szerinti szerződéses feltételt, illetve a szerződés módosításának tartalmát és
pontos indokát oly módon kell megadni, hogy abból a szerződés
módosításának jogszerűsége megállapítható legyen30. Ebből következően az
olyan, általánosság szintjén megfogalmazott indokolások, mint például a
műszaki szükségességből felmerült pótmunka, rossz időjárási körülmények, vagy az
ajánlattevő érdekkörében felmerült körülmény önmagában nem felel meg az
elvárásoknak, ugyanis ez alapján a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezéseknek
való megfelelés, illetve a szerződés módosítását előidéző konkrét ok nem
állapítható meg. A Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók
figyelmét arra, hogy a – Kbt. 142. § (6) bekezdése alapján alkalmazandó –
Kbt. 187. §-a (2) bekezdésének j) pontja szerint a Hatóság figyelemmel kíséri
a közbeszerzési eljárás, valamint a koncessziós beszerzési eljárás alapján
megkötött szerződések módosításáról szóló hirdetményeket, ennek során az
Ákr. alapján hatósági ellenőrzés keretében - jogszabályban meghatározott
részletes szabályok szerint - ellenőrzi a szerződések teljesítését és
módosítását, a tervpályázati eljárás eredményét, valamint megteszi
különösen a 153. § (1) bekezdés c) pontjában és a 175. §-ban meghatározott
intézkedéseket. A szerződések ellenőrzésének részletesebb szabályait a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének
és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló
308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet határozza meg. E feladat praktikusan ezen
hirdetményeknek, illetve nyilvánosságra hozott adatoknak a Kbt. szerinti
feltételeknek való megfelelés szempontjából történő ellenőrzését is jelenti.

2.) MvM rendelet 39. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szerződés teljesítésére
vonatkozó adatok közzététele esetén a 16. mellékletben foglalt mintát kell alkalmazni.
30 Lásd a Fővárosi Bíróság 25.K.34.479/2007/10. számú ítélete
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Ennélfogva a jogalkalmazóknak is érdeke, hogy különösen a módosítás
indokát minden esetben kellő részletezettséggel adják meg.
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 37. §-ának (1) bekezdése, valamint a 43. §-ának
(1) bekezdése és 141. § (7) bekezdése általános jelleggel került
meghatározásra, így valamennyi közbeszerzési eljárás tekintetében – így a
Kbt. 113. §-a és 115. §-a szerinti eljárásban és a Kbt. 117. §-a szerinti
eljárásban is – irányadó.
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A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója
az alvállalkozókkal kapcsolatos egyes kérdésekről
(K.É. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.)
A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 183. §-ának c) pontjában foglalt hatáskörében az
alábbi útmutatót bocsátja ki.
A közbeszerzések terén jelentős szereplőnek minősülnek az alvállalkozók,
holott – az alkalmasság igazolásának esetét kivéve – közvetlenül nem vesznek részt a közbeszerzési eljárásban, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben – az építési beruházások terén irányadó 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-ának hatályos szabályozására is figyelemmel – nem
állnak jogviszonyban az ajánlatkérővel. Közreműködésük mégis szignifikáns eleme mind a közbeszerzési eljárásnak, mind a szerződés teljesítésének.
A kapacitás rendelkezésre bocsátása és az alvállalkozói minőség két különböző fogalmat jelöl. A kapacitásait bárki rendelkezésre bocsáthatja, az ajánlattevővel fennálló jogviszony jellegétől függetlenül, mely természetesen lehet akár az alvállalkozói jogviszony is. Jelen útmutató célja összefoglalni az
alvállalkozókra vonatkozó rendelkezéseket, mind az ajánlattevők, mind az
ajánlatkérők jogkövető magatartásának elősegítése céljából.
Összefoglalás
Csak gazdasági szereplő lehet alvállalkozó. A teljesítésben az ajánlattevővel munkaviszony1 alapján részt vevő személy – piaci önállósága híján –
nem minősül a Kbt. szerinti gazdasági szereplőnek, így alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet sem lehet. A Kbt. 3. § 2.
A munkaviszonyhoz hasonló megítélés alá esnek különösen a Kbt. 9. § (8) bekezdés g)
pontjában felsorolt jogviszonyban álló személyek, azaz a közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, vagy közalkalmazotti jogviszonyban, a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, az állami projektértékelői
jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában, valamint a Magyar Honvédség hivatásos,
szerződéses és önkéntes tartalékos állományának szolgálati viszonyában állók.
1

pontjában meghatározott feltétel, mely szerint az alvállalkozó az ajánlattevő által közvetlenül bevontan vesz részt a szerződés teljesítésében attól
függetlenül fennállhat, hogy az ajánlattevő és az alvállalkozó között milyen típusú szerződéses jogviszony áll fenn, így az alvállalkozói minőséget nemcsak vállalkozási vagy megbízási, hanem például bérleti szerződés is megalapozhatja.
Az alvállalkozó és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet egymástól független kategóriák, így egy alvállalkozó egyúttal kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek is minősülhet. A kapacitásait bárki rendelkezésre bocsáthatja, az ajánlattevővel fennálló jogviszony jellegétől függetlenül, mely természetesen lehet akár az alvállalkozói jogviszony is.
A jelenleg hatályos Kbt. nem ismer korlátozást az alvállalkozói részvétel
tekintetében. Ezzel összefüggésben a Kbt. az alvállalkozók között nem
tesz megkülönböztetést aszerint, hogy milyen mértékben vesznek részt a
teljesítésben, a róluk szóló ajánlattevői nyilatkozatok, illetve az általuk
csatolandó iratok köre nem függ az alvállalkozói részvétel mértékétől.
A szerződés teljesítése során az új alvállalkozók bevonását a Kbt. nem korlátozza, továbbá önmagában az alvállalkozók bevonása nem tartozik a
Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosítás hatálya alá.
A szerződés megkötését követően új alvállalkozó bevonása esetén az ajánlattevőként szerződő félnek előzetesen meg kell jelölnie az új alvállalkozó
személyét, illetve előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy az új alvállalkozóval szemben nem állnak fenn az eredeti közbeszerzési eljárásban meghatározott jogi kizáró okok.
Bár az ajánlatkérő és az alvállalkozó egymással nem áll szerződéses jogviszonyban, az ajánlattevőnek és az alvállalkozónak az egymással történő
szerződéskötésük során tisztában kell lenniük azzal a speciális jogi helyzettel, amelyet egy közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése jelent. Az ajánlattevő, mint fővállalkozó és az ajánlatkérő jogviszonya szükségképpen kihat az ajánlattevő és az alvállalkozó jogviszonyára
is. A Ptk. 1:4. § (1) bekezdése szerint, ha e törvény eltérő követelményt nem
támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott
helyzetben általában elvárható. Emiatt azáltal, hogy egy gazdasági szereplő közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, egyúttal arra is kötelezettséget vállal, hogy csak megfelelő alvállalkozókkal köt szerződést (például
olyannal, amelyik nem áll a jogi kizáró okok hatálya alatt), és megfelelő
tartalommal (olyannal, amely például nem teszi alkalmazhatatlanná a speciális kifizetési szabályok érvényesülését).
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I.

Az alvállalkozó fogalma

Az alvállalkozó fogalmát a Kbt. értelmező rendelkezései tartalmazzák, a
törvény 3. § 2. pontjában. E szerint alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki
(amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. A Kbt. kivételt
is enged ez alól, ugyanis mégsem minősül alvállalkozónak az a gazdasági
szereplő, aki
a) a tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártó, forgalmazó, alkatrész vagy alapanyag eladója,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladó.
I.1. Az alvállalkozó, mint gazdasági szereplő
A Közbeszerzési Döntőbizottság irányadó gyakorlata szerint nem minősül
alvállalkozónak a munkaviszonyban álló személy, ugyanakkor az ajánlattevővel megbízási jogviszonyban álló természetes személyek alvállalkozónak minősülhetnek. A gyakorlat szerint az ajánlattevővel munkaviszonyban álló személy nem minősül alvállalkozónak, ilyen esetekben az ajánlattevő és a vele munkaviszonyban álló természetes személy nem válik külön,
közbeszerzési jogi szempontból egységesen az ajánlattevőt jelenítik meg.
Ezt erősíti a gazdasági szereplő fogalmának [Kbt. 3. § 10. pont] értelmezése.
E szerint gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy,
egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
A munkaviszonyban állók nem minősülnek gazdasági szereplőnek, mivel
ők nem saját nevükben (nem önálló piaci szereplőként) végzik építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását, vagy szolgáltatások nyújtását.
Amennyiben az ajánlattevő valamely szakembert munkaviszonyban kívánja alkalmazni, azonban az ajánlattétel időpontjában a munkaviszony
még nem áll fenn, úgy az ajánlattevő az adott szakembert kapacitást nyújtó
szervezetként köteles bemutatni és meg kell felelnie a kapacitást nyújtó
szervezet bevonásával kapcsolatos előírásoknak.
A Kbt. tehát a gazdasági szereplők egyik megkülönböztető ismérveként határozza meg a munkaviszonyban nem állást. A munkaviszonynak a közbeszerzés alapján elvégzendő munkára is irányulnia kell, tehát ha például egy
szakembert egy másik gazdasági szereplő munkavállalójaként, a gazdasági
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szereplővel történő megállapodás alapján vonják be a teljesítésbe, akkor a
munkáltató gazdasági szereplő lesz az alvállalkozó. Ellenben, ha az egyébként valamely, az ajánlattevőn kívüli gazdasági szereplővel munkaviszonyban álló természetes személy önállóan megállapodik az ajánlattevővel, akkor ő már gazdasági szereplőnek és egyúttal alvállalkozónak minősül akkor, ha nem létesít munkaviszonyt az ajánlattevővel.
Ehhez némileg hasonló kérdést vet fel a gazdasági társaság személyesen
közreműködő tagja és a vezető tisztségviselője gazdasági társasággal kötött
jogviszonyának problematikája is. Ezek a személyek sem tekinthetők alvállalkozónak (és a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplőnek sem).
Sem a gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja, sem a vezető
tisztségviselő nem önálló, a gazdasági társaságtól elkülönült, a Kbt. 3. § 10.
pontja szerinti gazdasági szereplő. Másrészt, a gazdasági társaság tagjának
személyes közreműködése és a vezető tisztségviselői jogviszony a gazdasági társasági jogviszonyhoz kapcsolódó jogviszony, közöttük cégjogi kapcsolat jön létre, amelynek közbeszerzési jogi szempontból semmilyen relevanciája nincs. A társasági jogi jogügyletek ugyanis főszabály szerint nem
minősülnek a Kbt. szerinti jogügyletnek.

I.2. Az alvállalkozó közvetlen bevonása a teljesítésbe
Fontos aspektusa az alvállalkozói minőségnek, hogy a teljesítésbe közvetlenül kerüljön bevonásra. A közvetlen részvétel a szerződés teljesítéséhez
kapcsolódik, így minden olyan tevékenység, amely a szerződés olyan megvalósításához kapcsolódik, amely nélkül a szerződés nem lenne teljesíthető,
közvetlen részvételt valósít meg. Amennyiben valamely gazdasági szereplő
a felhívásban, a dokumentációban (különös tekintettel a műszaki leírásra, a
műszaki tervekre, a jogerős engedélyekre, a kapcsolódó szakhatósági döntésekre és a költségvetésre), valamint a közbeszerzési szerződésben a beszerzés tárgyaként, illetve ebből fakadó szerződéses kötelezettségként nevesített feladatot, vagy annak szerves részét képező részfeladatot lát el, a
szerződés teljesítésében való közvetlen részvétele megvalósul, ugyanakkor
ennek hiányában egyéb körülmények is megalapozhatják a közvetlenséget
(pl. amikor egy munkafázis, teljesítési elem nem kerül külön nevesítésre, de
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azt műszakilag szükségszerűen magában foglalja pl. egy másik tétel, feladat).2 Építési beruházás esetén az is kiemelendő, hogy a közvetlen részvétel fennállásához az adott tevékenységnek nem kell a szerződésben nevesített főtárgyak (kivitelezés, tervezés) valamelyike szerinti feladatnak lennie,
ehhez elegendő, ha az adott gazdasági szereplő valamely szerződéses kötelezettséget teljesít a nyertes ajánlattevő megbízása, megrendelése alapján3.
Abban az esetben, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez bizonyos eszközöket, gépeket, járműveket bérel, a bérbeadó a bérbeadás puszta ténye
által még nem minősül alvállalkozónak. A Döntőbizottság több határozatában rámutatott4, hogy amennyiben a munkagépek bemutatása alkalmassági feltétel volt és az ajánlattevő oly módon kívánja igazolni a kapcsolódó
alkalmassági feltételnek való megfelelését, hogy az ajánlattevő, mint bérlő
kifejezetten a szerződés teljesítéséhez bérel gépeket, eszközöket, akkor a
bérbeadó kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek minősül.
Amennyiben azonban keretbérleti szerződéssel biztosítja a maga számára a
rendelkezési jogosultságot, – azaz, amikor nem kifejezetten az adott szerződés teljesítése érdekében – alkalmasságát maga jogosult igazolni, az közbeszerzési jogi szempontból nem minősül kapacitásra támaszkodásnak. Ha a
bérbeadó nem pusztán bérbe adja, hanem a szerződés teljesítéséhez szükséges eszközöket, gépeket, járműveket működtető, üzemeltető személyzetet is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és közvetlenül is részt vesz a közbeszerzési szerződés teljesítésében, azaz közvetlenül bevonásra kerül, a
bérbeadó alvállalkozónak minősül 5 , függetlenül attól, hogy keretbérleti
szerződésről, vagy kifejezetten az adott közbeszerzési eljárásra tekintettel
megkötött bérleti szerződésről van szó.
Az alvállalkozói minőség megítélésénél is érvényesül az az általános jogelv,
hogy a szerződéseket nem alakiságuk, illetve elnevezésük, hanem a szerződés tényleges tartalma, különösen az előírt és teljesített kötelezettségek
Amennyiben a szerződés szerint a nyertes ajánlattevő feladata a munkaterület őrzése, az
e tevékenység tekintetében igénybe vett személy/szervezet alvállalkozónak minősül (Közbeszerzési Döntőbizottság D.300/2018. számú határozata)
3 Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.548/24/2010. sz., D.561/19/2010. sz.,
D.954/11//2011., D.581/14/2011. sz, valamint D.657/21/2016. sz. határozatát (a határozatot keresettel megtámadták)
4 Lásd például a Közbeszerzési Döntőbizottság D.440/15/2011. sz. határozatát
5 Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.882/48/2016. sz. határozatát (a határozatot keresettel megtámadták)
2

5/28

alapján kell megítélni, így jelen esetben sincs jelentősége annak, hogy egy
feladat elvégzésére alvállalkozói, avagy keretszerződés elnevezésű, illetve
utóbbi alapján kötött egyedi megállapodás alapján került-e sor.
I.3. Kivételek
Az alvállalkozói minőség alóli kivételi körbe tartozik a Kbt. 3. § 2. pont a)
alpontja alapján az az eset, amikor a gazdasági szereplő a szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt ugyan, de a tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. Például építési beruházások esetén bizonyos, jellemzően közműkiváltási munkákat kizárólag az adott közműszolgáltató, vagy a közműszolgáltatóval ilyen munkákra szerződött
gazdasági szereplő (a továbbiakban együtt: közműszolgáltató) végezhet. Ez
a körülmény alapulhat a Kbt. 7. § (2) bekezdése szerinti, közszolgáltatáshoz
kapcsolódó kizárólagos jogon. Ilyen esetben előfordul, hogy a közműszolgáltatót az ajánlattevő – akár az ajánlatkérő által kötelező jelleggel előre kikötöttek szerint – vonja be közvetlenül a szerződés teljesítésébe, ugyanakkor az adott tevékenység végzésére vonatkozó kizárólagos jogára tekintettel ebben az esetben a közműszolgáltató nem minősül alvállalkozónak.
A Kbt. 3. § 2. pont b) alpontja kivételi körbe tartozik az az eset is, amikor a
gazdasági szereplő a szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan
közvetlenül vesz részt ugyan, de ez a gazdasági szereplő a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártó, forgalmazó, alkatrész vagy alapanyag eladója. Az alvállalkozói státusz alól való kivételként a jelenlegivel
megegyező tartalommal a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt módosító 2010. évi LXXXVIII. törvény 2. § (2) bekezdése határozta
meg ezeket a kategóriákat. Az ehhez fűződő indokolás szerint:
„A törvény mindazokat kiveszi az alvállalkozó fogalmából, akik nem klasszikus értelemben vett alvállalkozók: tehát tevőlegesen nem vesznek részt a közbeszerzési
szerződés teljesítésében, továbbá a munkaviszonyban, illetve egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban állókat is.”6

Az idézett indokolás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt módosító 2010.
évi LXXXVIII. törvény 2. § (2) bekezdéséhez fűzött indokolás. Mind a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény, mind a jelenleg hatályos Kbt. átvette a 2010. évi LXXXVIII.
törvény 2. § (2) bekezdése által meghatározott kivételeket. A jogalkotói szándékot az alvállalkozói kivételi köröket a magyar közbeszerzési jogba első alkalommal bevezető jogszabály
indokolása tartalmazza.
6
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A jogalkotó tehát a beszállítói, termékértékesítői tevékenységet nevesítette
kivételként olyan esetben, amikor azok egyébként a szerződés teljesítésébe
közvetlenül bevonásra kerülnének, ugyanakkor mégsem minősülnek alvállalkozónak. Természetesen itt elsősorban olyan esetről lehet szó, amikor a
gyártó, forgalmazó, alkatrész vagy alapanyag eladója egyébként a teljesítésbe közvetlenül bevonásra kerül, tehát amikor az ajánlattevő feladata is
ezekkel a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos bérleti, használati jogok nyújtása, vagy adásvételi szerződés kötése az ajánlatkérővel. Amenynyiben ilyen szolgáltatásokat nem nyújt az ajánlattevő közvetlenül az ajánlatkérőnek, ezeket a szervezeteket, személyeket sem vonná be közvetlenül
a szerződés teljesítésébe, így ilyen esetben ők egyébként sem minősülnének
alvállalkozóknak. Ilyenkor is el kell különíteni egymástól azonban a teljesítésben részt vevő gazdasági szereplő tevékenységei közül azokat, amelyeket gyártóként, forgalmazóként, alkatrész vagy alapanyag eladóként végez.
Így például, ha egy új eszköz forgalmazójaként egyrészt az eszköz forgalmazását, másrészt az eszköz telepítését is elvégzi, akkor a forgalmazási tevékenység tekintetében a Kbt. 3. § 2. pont b) alpontja szerinti kivételi körbe
tartozik, míg a telepítés tekintetében már alvállalkozónak minősül.7 A forgalmazó Kbt. 3. § 2. pont b) alpontja szerint az alvállalkozók köréből kivett
gazdasági szereplőnek minősül, de ez csak a beszerzendő áruk átruházása
tekintetében vonatkozik rá, míg – ha a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés jön létre – adott
esetben szervizszolgáltatást nyújtóként olyan gazdasági szereplő, aki a
szerződés szolgáltatási részének teljesítésében az egyéb érdekelt által közvetlenül bevontan részt vesz, ezért alvállalkozónak minősül8.
A Kbt. 3. § 2. pont c) alpontja alapján kivételi körbe tartozik az az eset is,
amikor a gazdasági szereplő építési beruházás esetén az építőanyag eladója. A Kbt. 3. § 2. pont c) alpontja szerinti kivételi körbe tartozás szintén
csak abban az esetben lehet releváns, ha a szerződés teljesítésébe közvetlenül bevonásra kerül valamilyen módon. Például nyílászáró beépítését is
tartalmazó építési beruházás esetén az ajánlattevő megvásárolja a beépítésre kerülő nyílászárót annak gyártójától. Ebben az esetben a gyártó teljesítésbe történő bevonására sor sem kerül, így alvállalkozói minősége nem
vizsgálandó. Ha azonban a szerződés szerint a beépítést követően visszamaradó nyílászárókat az ajánlatkérő megvásárolja az ajánlattevőtől, akkor
már felmerülhet a gyártó teljesítésbe történő közvetlen bevonása, ilyenkor
7
8

Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.174/10/2017. sz. határozatát
Lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.363/18/2014. sz. határozatát.
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sem lesz azonban alvállalkozó, mert ebben az esetben az építőanyag gyártójaként a Kbt. 3. § 2. pont c) alpontja szerinti kivételi körbe tartozik.
I.4. Egyéb rendelkezések
A korábbi szabályozással ellentétben a jelenlegi Kbt. nem ismer semmilyen
minőségbeli különbségtételt az alvállalkozók között a teljesítésben való
részvételi arányuk alapján, azaz alvállalkozói státusz szempontjából már
nincs jelentősége annak, hogy az alvállalkozó teljesítésének az aránya a
10%-ot eléri vagy meghaladja, vagy az alatt marad-e. Ugyanígy nincs már
jelentősége annak sem, hogy az alvállalkozó teljesítésének az aránya eléri-e
a 25%-ot, mivel a 25%-ot elérő vagy meghaladó mértékű teljesítés sem minősíti át az alvállalkozót közös ajánlattevővé.
Végezetül a Kbt. lehetővé teszi azt is, hogy maga az alvállalkozó is alvállalkozót (közreműködőt) vegyen igénybe, aki ugyanakkor a Kbt. fogalma
alapján már nem minősül alvállalkozónak, tekintettel arra, hogy a szub-alvállalkozót nem az ajánlattevő vonja be közvetlenül a közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésébe.
Megjegyzést érdemelnek még az olyan szerződések, amelyek szerződéstechnikailag „alvállalkozói” szerződések, azonban az alvállalkozó a Kbt.
szerinti ajánlattevőnek minősül. A Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pontja szerint
ajánlatkérőnek minősülnek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti jogi
személyek, azaz az ún. „in-house” szerződésekben a klasszikus ajánlatkérőkkel szerződő felek. Ezeknek az „in-house” szerződéseknek a teljesítése
körében felmerülhet közreműködő, alvállalkozó igénybevétele, ilyen esetben a klasszikus ajánlatkérővel „in-house”-szerződést kötő jogi személy az
alvállalkozóit ajánlatkérőként közbeszerzési eljárás során, mint ajánlattevőket köteles versenyeztetni. Hasonló megítélés alá esik a Kbt. 12. § (4) bekezdés szerinti szerződés is. Ha a Kbt. 12. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltató ajánlatkérő és a kapcsolt vállalkozás között megkötött vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a kizárólag közszolgáltató ajánlatkérők részvételével, e
törvény szerinti közszolgáltató tevékenység folytatása céljából létrehozott
közös vállalkozás által ezen közszolgáltató ajánlatkérők valamelyikének
kapcsolt vállalkozásával megkötött közszolgáltatói szerződés teljesítése érdekében a kapcsolt vállalkozás alvállalkozóval kíván szerződést kötni, és a
szerződés értéke meghaladná a Kbt. 12. § (1) bekezdés szerinti szerződés
értékének 25%-át, akkor a kapcsolt vállalkozás – abban az esetben is, ha
egyébként nem minősül a Kbt. 5. §-a szerinti ajánlatkérőnek – közbeszerzés
útján köteles kiválasztani az alvállalkozót. Megjegyzendő, a Kbt. 12. § (4)
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bekezdésben szereplő harmadik szervezet nem a Kbt. 3. § 2. pont szerinti
alvállalkozói fogalmat takarja, e harmadik szervezet lehet adott esetben a
Kbt. szerinti alvállalkozónál szűkebb vagy adott esetben tágabb kör is.
Emellett fontos, hogy a Kbt. 12. § (4) bekezdésben szereplő 25 %-os korlát
egyenként, azaz harmadik személyenként értendő.

II.

Az alvállalkozó a közbeszerzési eljárásban

Az alvállalkozók már a közbeszerzési eljárásban megjelenhetnek, és fellépésüknek, bevonásuknak már a közbeszerzési eljárás során lehet relevanciája, jellemzően abban az esetben, ha az alvállalkozó nemcsak a teljesítésben
vesz részt, hanem az ajánlatkérő számára alkalmasságot igazol. Emellett az
ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozata folytán
is megjelenhet az alvállalkozó már az eljárásban. Az alvállalkozó személye,
adott esetben – amennyiben például kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetként nyilatkozatokat köteles benyújtani, vagy az ajánlatkérő a Kbt.
69. § (13) bekezdése alapján információt kér tőle - nyilatkozatai kihathatnak
az ajánlattevő ajánlatának érvényességére, akár a kizáró okok, akár az alkalmassági feltételek tekintetében.
II.1. Az alvállalkozó bevonása a közbeszerzési eljárásba, az ajánlatban
az alvállalkozóra tekintettel benyújtandó dokumentumok
A Kbt. 66. § (6) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az
ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.”
A Kbt. e körben nem tisztázza, hogy mit ért „megjelölés” alatt, ez különösen
abban a körben okozhat nehézséget, hogy milyen adatot kell feltüntetnie az
ajánlattevőnek az alvállalkozóról az ajánlatban. A Közbeszerzési Hatóság
javasolja, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőket az alvállalkozó olyan adatainak megadására – különösen nevének, címének (székhelyének), amennyiben ilyennel rendelkezik, adószámának megadásával – hívja fel, amely
alapján az ajánlatkérő az alvállalkozókat egyértelműen azonosítani tudja,
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más gazdasági szereplővel nem tévesztheti össze, és az ingyenesen hozzáférhető, elektronikus nyilvántartásokból az alvállalkozók releváns adatait
ellenőrizni tudja.
Az alvállalkozókra tekintettel az ajánlatban benyújtandó dokumentumok
köre eltér a szerint, hogy az alvállalkozó kizárólag alvállalkozói minőségben vesz részt a szerződés teljesítésében, vagy pedig az alkalmasság igazolásához is az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja a kapacitásait. Amennyiben az alvállalkozó kizárólag e minőségében vesz részt a szerződés teljesítésében, a kapacitásait nem bocsátja az ajánlattevő rendelkezésére, azaz számára alkalmasságot nem igazol, az ajánlattevőnek – amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat megtételére kötelezte az ajánlattevőket – nyilatkoznia kell arról, hogy a közbeszerzés mely részei tekintetében kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, illetve ezen nyilatkozatában meg kell jelölnie a már ismert alvállalkozóit (az
ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira az ajánlattevő nem támaszkodik – amennyiben az ajánlatkérő ezt kéri – a 321/2015/ (X. 30.)
Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (a továbbiakban: EEKD) fel kell tüntetni).
A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatok tekintetében tipikusan előforduló gyakorlati hiba a részvételi jelentkezések, ajánlatok összeállítása során, hogy az a) pont szerinti nyilatkozat nem áll összhangban a b) pont szerinti nyilatkozattal, amiatt, mert az a) pont alatt megjelölt szerződéses rész
részben eltérően (pl. más szóhasználattal) kerül megjelölésre a b) ponthoz
képest. Ezen két nyilatkozatnak ugyanis egyértelműen összevethetőnek
kell lennie, hiszen az a) pont szerinti nyilatkozatban az alvállalkozó igénybevételével érintett részeket kell feltüntetni, míg a b) pont szerinti nyilatkozatban pedig ezen részek tekintetében kell megjelölni a már ismert alvállalkozókat. További tipikus hiba, hogy a b) pont szerinti nyilatkozatban olyan
munkarész kerül megjelölésre, ami az a) pont szerinti nyilatkozatban egyáltalán nem szerepelt. Ilyen esetekben az ajánlatkérő jellemzően felvilágosításkéréssel kell, hogy éljen, az ellentmondás feloldása érdekében.
Fontos rögzíteni, hogy az ajánlatban, illetve a részvételi jelentkezésben be
kell nyújtani az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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, akkor is, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, illetve akkor
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is, ha ajánlatkérő ezt ugyan előírta, de az ajánlattevő/részvételre jelentkező
e tekintetben nemleges nyilatkozatot tesz. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nyújt be. A kizáró okok igazolása tekintetében a Kbt.
Harmadik Része szerinti eljárásban az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok [321/2015/ (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése].
Amennyiben az alvállalkozó a kapacitásait az ajánlattevő alkalmasságának
igazolására rendelkezésre bocsátja, - azzal együtt, hogy az alvállalkozó és a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet eltérő kategóriák – erre figyelemmel a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozaton túl az
alábbi dokumentumokat kell az alvállalkozóra, mint alkalmasságot igazoló
szervezetre vonatkozóan csatolni az ajánlathoz, illetve a közbeszerzési eljárás során benyújtani:
- Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot melynek az általános
adatokon túlmenően a kizáró okokról szóló részeit, valamint a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmassági feltételek
közül azokat a részeket, amelyek tekintetében az igazoláshoz az alvállalkozó bocsátja rendelkezésre a kapacitásait, az alvállalkozóra tekintettel kerül kitöltésre. Az EEKD benyújtásával az ajánlattevő/részvételre jelentkező
az alvállalkozó tekintetében eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozati kötelezettségének [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdése]
- A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárásban a kizáró okok igazolása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [321/2015/
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése].
- Az alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként is fellépő alvállalkozó képviseletében az EEKD-t aláíró személy aláírási jogosultságának igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő által előírt
dokumentumok (jellemzően aláírási címpéldány, ügyvéd vagy kamarai
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jogtanácsos által a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) szerinti ügykörben ellenjegyzett aláírásminta, meghatalmazáson alapuló aláírás esetén
az ajánlatkérő által előírt okiratba foglalt meghatalmazás, vagy a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerinti előszerződés, amely esetén vélelmezni kell a nyilatkozatoknak a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nevében történő
megtételére való jogosultságot ).
- Az alvállalkozó – amennyiben a kapacitásait az ajánlattevő alkalmasságának igazolása céljából rendelkezésre bocsátja - a kapacitásai rendelkezésre
bocsátása körében az ajánlattevővel megegyező módon igazolja a szerződés
teljesítésére való alkalmasságát.
II.2. Az alvállalkozók bevonásának korlátai
Az alvállalkozók alapvetően szabadon, korlátozás nélkül vonhatóak be az
ajánlattevő által mind a közbeszerzési eljárásba, mind a szerződés teljesítésébe, a jogalkotó azonban ezzel összefüggésben állít bizonyos korlátokat. A
Kbt. 25. § (2) és (3) bekezdései az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák:
„(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában
az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak pártatlan és
tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek
vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt
nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.”
A Kbt. 25. § (2) bekezdésében szereplő „eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló közös érdek” fordulat vonatkozhat az alvállalkozókra is,
illetve a Kbt. 25. § (3) bekezdése kifejezetten nevesíti az alvállalkozókat,
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mint olyan gazdasági szereplőket, akikre az összeférhetetlenség kiterjedhet.
Ebből következően mind az ajánlatkérőnek, mind a közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplőknek fokozott körültekintést kell tanúsítaniuk, hogy az alvállalkozók kapcsán is elkerüljék az összeférhetetlenséget
és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását
[Kbt. 25. § (1) bekezdés].
A Kbt. 35-36. §-a tartalmazza a gazdasági szereplőkre – így az alvállalkozókra is – vonatkozó közös szabályokat. E körben a Kbt. 36. § (1) bekezdés
b) pontja tiltja azt, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozójaként vegyen részt az eljárásban ugyanazon részajánlat tekintetében. Ezen és az alvállalkozói részvétel Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti tilalmán kívül azonban a Kbt. az alvállalkozókról további kifejezett korlátozást nem tartalmaz. Így tehát ugyanaz
a gazdasági szereplő lehet több ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben is
alvállalkozó, illetve akár több ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az alkalmasságát igazolhatja, ebben korlátot csupán a Kbt. 2. §-ában
meghatározott alapelvei jelentenek (például a verseny tisztaságának, átláthatóságának elve). Egyebekben pedig, ha megállapítható, hogy a többszörös megjelenés tilalmával érintett gazdasági szereplők megsértették a Kbt.
36. § (1) bekezdés b) pontját, az érintett ajánlatok mindegyikét a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné kell nyilvánítani.
További korlátozásokat állít fel a Kbt. a 65. § (10) bekezdésében. A Kbt. 65.
§ (10) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„Építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembehelyezési művelet esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat
maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike
végezzen el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti
alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására, és a teljesítés
során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.”
Ugyan a Kbt. nem tartalmazza kifejezetten, de értelemszerűen a Kbt. 65. §
(10) bekezdése szerinti kikötést az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban kell a gazdasági szereplők tudomására hoznia. A Kbt. 65. § (10)
bekezdése az alkalmassági követelmények között korlátozza az alvállalkozói részvételt. Ebből következően a Kbt. 65. § (10) bekezdése is egy, az alkalmassági követelmények körében értelmezhető korlátozás, illetve a Kbt.
65. §-a egyúttal a Kbt. XI. fejezetének „Az alkalmassági követelmények” elnevezésű alcíme. A Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontja alapján az alkalmassági
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feltételeket az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban közzétenni. Ezt támasztja alá az is, hogy amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 65. §
(10) bekezdése szerinti lehetőséggel él, az e körbe tartozó alkalmassági feltételek igazolásához az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, ami egyben azt is feltételezi, hogy
ezzel a korlátozással a gazdasági szereplők már az eljárás megindításakor
tudomással bírjanak. A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint ezt az
ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés v) pontja alapján, a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek között való feltüntetéssel teljesítheti.
Az az ajánlattevő, aki ezt a rendelkezést megszegi, nem tehet érvényes ajánlatot, az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint – adott esetben a
hiánypótlás lehetőségének biztosításával – érvénytelen lesz. Fontos kiemelni, hogy a Kbt. nem írja elő azt, hogy az ajánlatkérő megindokolja,
hogy miért alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozást, azaz
az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban nem kell bemutatnia
azt, hogy miért alapvető fontosságú az a feladat, amelyet kizárólag maga az
ajánlattevő végezhet el, ez azonban nem mentesíti ajánlatkérőt az indokolás
alól abban az esetben, ha a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti ajánlatkérői
előírás jogszerűsége jogorvoslati kérelem, vagy hivatalbóli kezdeményezés
körében vitatásra kerül.
A Kbt. 65. § (10) bekezdése továbbá azt is kiemeli, hogy az ajánlatkérő ilyen
kikötése esetén is elegendő, ha közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
egyike valósítja meg a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés
Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti részét.
A Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozás koncessziós beszerzés esetén
nem alkalmazható.
II.3. Az alvállalkozó, ha az eljárásban az alkalmasság igazolásához a kapacitásait is rendelkezésre bocsátja
A jogalkalmazók által gyakran elkövetett értelmezési hiba, hogy a közbeszerzési eljárásban nem ajánlattevőként részt vevő gazdasági szereplőket
élesen kettéválasztják alvállalkozókra és kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetekre. Annak ellenére azonban, hogy ezek egymástól független kategóriák, az egyikhez tartozás nem zárja ki, hogy az adott gazdasági
szereplő egyúttal a másikhoz is tartozzon. Lehetséges olyan helyzet, hogy
az alvállalkozó nem bocsátja rendelkezésre a kapacitásait az alkalmasság
igazolásához, és olyan is, hogy rendelkezésre bocsátja. Más megközelítés-
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ben előfordulhat, hogy a kapacitás rendelkezésre bocsátása érdekében alvállalkozóként kell bevonni a teljesítésbe, és előfordulhat az is, hogy ez nem
szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdésének első mondata ugyanis az alábbiakat tartalmazza:
„Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.”
A „kapcsolat jogi jellegétől függetlenül” fordulatból következően az is megalapozza a kapacitás igénybevételét, ha az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő alvállalkozásra irányuló megállapodást köt egymással.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének második mondata szerint abban az esetben,
ha az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet vesz
igénybe, meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a
részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Kérdés, hogy a „megjelölési” kötelezettségének eleget tesz-e az ajánlattevő
akkor, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó alvállalkozót egyébként alvállalkozóként a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) és b) pontja alapján már
megjelölte. A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint ilyen esetben az alvállalkozót kifejezetten meg kell jelölni kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetként is, mégpedig az ezen gazdasági szereplő által igazolni kívánt
alkalmassági követelmény megjelölésével együtt. Ajánlatkérők a közbeszerzési dokumentumok részeként jellemzően külön kiadott nyilatkozatmintát bocsátanak az érdeklődő gazdasági szereplők részére mind a Kbt.
66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira, mind a 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan.
Ennek a fordítottja is igaz, vagyis amennyiben az ajánlattevő olyan gazdasági szereplőt kíván bevonni kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként a közbeszerzési eljárásba, amely egyúttal a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül venne részt, és nem tartozik a Kbt. 3. § 2. pontjának a)c) pontja szerinti kivételi körbe, akkor ezen szervezetet alvállalkozóként is
köteles feltüntetni, és rá tekintettel csatolni kell minden olyan iratot és nyilatkozatot, amelyet az alvállalkozók tekintetében is csatolni kell.
A Kbt. 65. § (9) bekezdésének első mondata az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
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„Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés,
vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség
van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.” A jogalkotó tehát kifejezetten megköveteli, hogy a Kbt. 65. § (9)
bekezdése szerinti esetben az ajánlattevő részéről érdemi bevonás történjen
a teljesítésbe, az nem lehet formális. Ezen követelmény tekintetében a jogalkotó általános kötelezettséget ír elő, amelynek tartalmi teljesülését mindig
az adott szerződés konkrét specifikumai alapján lehet vizsgálni.
Amennyiben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet egyúttal alvállalkozó is, ez az adott esetben akár önmagában megalapozhatja a Kbt. 65. §
(9) bekezdésének való megfelelést is, amennyiben az alvállalkozó a teljesítésnek abban a részében vesz részt, amihez a kapacitás kapcsolódik. Másik
oldalról közelítve a dolgot, ez azt is jelentheti, hogy a gazdasági szereplő
kapacitásának bevonása megalapozhatja egyúttal – különösen a Kbt. 65. §
(9) bekezdés szerinti esetben – az alvállalkozói minőséget is.
II.4. Az alvállalkozó lecserélése vagy mellőzése a közbeszerzési eljárás
során
Felmerülhet olyan eset, hogy az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező –
bármilyen oknál fogva – az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdésben megjelölt
alvállalkozóját mégsem kívánja/tudja az adott eljárásban alvállalkozóként
bemutatni és helyette másik alvállalkozót kíván bevonni, vagy az adott feladat tekintetében egyáltalán nem kíván alvállalkozót bevonni és helyette saját maga kívánja elvégezni az adott feladatot.
Az alvállalkozó személyének a közbeszerzési eljárás során történő változásával összefüggésben a Kbt. alábbi rendelkezései relevánsak.
A Kbt. 71. § (4) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az
alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy
olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q)
pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti
vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró
okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az

16/28

ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.”
Ez a rendelkezés ugyanakkor kizárólag arra az esetre vonatkozik, amikor
azért szükséges új alvállalkozó bevonása, mert az eredetileg megnevezett alvállalkozó a Kbt. 71. § (4) bekezdésben meghatározott jogi kizáró okok hatálya alatt állása miatt kizárásra került. E körben a Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az alvállalkozó a Kbt. 71. § (4) bekezdésében nem említett jogi kizáró ok hatálya alatt áll – például a Kbt. 62. §
(1) bekezdés i) vagy az adott eljárásban tanúsított magatartás alapján j) és o)
pontja – akkor az alvállalkozó kizárását követően nem rendelhető el hiánypótlás, hanem az alvállalkozó kizárása az ajánlattevő ajánlatának az érvénytelenségét is eredményezi. Egyéb esetben az alvállalkozók cseréjével összefüggésben az alábbi rendelkezések relevánsak.
A Kbt. 71. § (6) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az
ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen
esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.”
Ebből következően az ajánlattevőnek hiánypótlás során lehetősége van –
akár önkéntes hiánypótlás keretében is – új alvállalkozót bevonnia a közbeszerzési eljárásba. Ilyenkor is korlátozást jelent azonban az, hogy az ajánlattevő csak hiánypótlás keretében élhet ezzel a lehetőséggel. Ha az ajánlattevő
bármely okból le kívánja cserélni a már korábban megnevezett alvállalkozóját, de egyébként az ajánlatában semmilyen hiánypótlásra vezető hiba nincsen, és hiánypótlás egyébként sincs folyamatban, tehát önkéntes hiánypótlást sem teljesíthet, az alvállalkozó lecserélésére a közbeszerzési eljárásban
nincs módja.
További kérdés, hogy a két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában bemutatott, kapacitásait is rendelkezésre bocsátó alvállalkozó lecserélhető-e az
ajánlattételi szakaszban. A Kbt. 84. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezéseket
tartalmazza:
„Az ajánlattevőnek az ajánlathoz nem kell csatolni azt az igazolást, nyilatkozatot,
amelyet a részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására.”
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Ha az alvállalkozó egyúttal kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági
szereplő, és a részvételi szakaszhoz képest ennek az alvállalkozónak a személye változna, akkor az alábbiak az irányadók.
A két szakaszból álló eljárások első szakaszában (a részvételi szakaszban) az
– az egyetlen szakaszból álló közbeszerzési eljárásoktól eltérően - alkalmasság vizsgálata zajlik. A második szakaszban (ajánlattételi szakasz) már az
első szakaszban az EEKD-ben vagy – nemzeti rezsimbe tartozó eljárás esetén
– a Kbt. 114. § (2) bekezdés első mondata szerinti nyilatkozatban rögzített és
az ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesítését ellenőrzi az ajánlatkérő. Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján az
ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása és a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében figyelembe vett értékek teljesülése esetén az ajánlat vagy részvételi jelentkezés akkor is érvényes, ha a
benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól [Kbt. 69. § (9) bekezdés]. A Kbt. 69. § (8) bekezdés alapján továbbá ha az
ajánlatkérő él azzal a lehetőséggel, hogy a több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában meghatározza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők keretszámát, és az adott közbeszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést nyújtottak be, az ajánlatkérő köteles már a
részvételi jelentkezések bírálata során a (4) bekezdés szerinti igazolásokat
bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani. Az ajánlattevő igazolásai kizárólag arra irányulhatnak, hogy az
EEKD-ben vagy – nemzeti rezsimbe tartozó eljárás esetén – a Kbt. 114. § (2)
bekezdés első mondata szerinti nyilatkozatban foglaltakat alátámasszák,
nem az alkalmasságra tett nyilatkozat megváltoztatására, így az alkalmasságot igazoló alvállalkozó cseréjére az ajánlattételi szakaszban nincs lehetőség.
Ha az ajánlattevő már nyilatkozott az alkalmassági követelményeknek való
megfelelésről, elvileg nem fordulhat elő, hogy utólag észleli, hogy azoknak
mégsem felel meg. A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis ada-
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tot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró
okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére
vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve
nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;”
Ilyen esetben tehát felmerülhet az, hogy az ajánlattevő hamis nyilatkozatot
tett, mivel a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az igazolási kötelezettségének.
Az alvállalkozó lecserélhető, ha a kizáró ok vele szemben áll fenn, és a kizáró
ok az ajánlattételi szakaszban merül fel, és lecserélhető akkor is, ha nem igazolt alkalmasságot.
Fontos szabályt rögzít a Kbt. 2018. január 1-től hatályos 71. § (9) bekezdése
az értékeléshez az ajánlattevő által bemutatott szakemberekkel kapcsolatban. Amennyiben az értékeléshez bemutatott szakember az ajánlattevő alvállalkozója, esetében is irányadó szabály, hogy a személye csak hiánypótlás
keretében és csak abban az esetben változhat, ha a Kbt. 71. § (4) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és az ajánlattevő a
hiánypótlás során az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakembert mutat
be.
III. Az alvállalkozók közreműködése a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződésben
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél főszabály szerint azokkal az alvállalkozóival teljesíti a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést,
amelyeket az – amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)
pontja szerinti nyilatkozat megtételére felhívta – ajánlatában megjelölt, illetve ezek az alvállalkozók a szerződés olyan részeiben működnek közre,
amelyeket az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján megjelölt.
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III.1. Az alvállalkozók szerepe a közbeszerzési eljárás eredményének
közlése (összegezés megküldése) és a szerződés megkötése között
Bár ebben a fázisban az alvállalkozó sem a közbeszerzési eljárásban, sem a
szerződés teljesítésében nem „működik közre”, ugyanakkor az ajánlattevő
Kbt. 131. § (5) bekezdése szerinti ajánlati kötöttsége fontos kihatással van az
alvállalkozóra is.
A nyertes ajánlattevő az összegezés megküldését követően a szerződés megkötéséig kötve marad az ajánlatához (a szerződés megkötését követően az
ajánlati kötöttséget a polgári jog szerinti szerződéses kötöttség váltja fel). A
Kbt. 138. § (3) bekezdésének második mondata szerint a nyertes ajánlattevő
a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely
részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Tehát a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az összegezés megküldése után, hogy a szerződés megkötésének időpontjára összesítse, hogy mely alvállalkozókkal kíván
teljesíteni, és ezen alvállalkozókat legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában – amennyiben őket a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján
a közbeszerzési eljárás során nem mutatta be – be kell jelentenie az ajánlatkérőként szerződő félnek. Az ajánlattevőként szerződő fél ajánlati kötöttségéből egyúttal az következik, hogy az ajánlatában megnevezett alvállalkozót
a szerződés megkötéséig már nem válthatja fel egy másik alvállalkozóval. A
Kbt. 138. § (3) bekezdés második mondatából következően ez a követelmény
nem jelenti ugyanakkor azt, hogy az ajánlattevőnek a szerződés megkötése
időpontjára már valamennyi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozóját ismernie, és ekként nevesíteni kellene.
III.2. Az alvállalkozók szerepe az ajánlattevő és az ajánlatkérő közötti
szerződés megkötését követően
A Kbt. 138. § (2) bekezdésének első mondata szerint az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szerveze-
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tet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és
módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.
A Kbt. 138. § (4) bekezdésének első mondata szerint az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek
minősült. Ez másképpen fogalmazva azt is jelenti, ha az adott szervezet (alvállalkozó) – amennyiben az igénybevétele a közbeszerzési eljárásban nem
minősült az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek (és az adott
alvállalkozó nem igazolt alkalmasságot sem) – teljesítésbe történő bevonásától el lehet tekinteni.
Ellenkező esetben ugyanakkor, tehát ha az adott szervezet (alvállalkozó) –
amennyiben az igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült (illetve adott esetben az alvállalkozó alkalmasságot igazolt) – teljesítésbe történő bevonásától nem lehet
eltekinteni, kivéve a jogutódlás Kbt. 138. § (4) bekezdésében szabályozott
esetét. Ennek elmulasztása jogsértést eredményezhet, amelynek a szerződés
teljesítésének ellenőrzése során relevanciája lehet. Abban az esetben ugyanis,
ha az alkalmassági követelmény igazolására igénybe vett szakember/szervezet bevonására egyáltalán nem kerül sor, reálisan felmerülhet annak lehetősége, hogy ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség megsértésével határozta meg azáltal, hogy
azt nem a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig írta elő.
A Kbt. 138. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt.
A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz
a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alatt.”
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Kérdésként merülhet fel az, hogy az új alvállalkozó bevonása a szerződés
módosításának minősül-e.
A Kbt. fent idézett 138. § (3) bekezdése szerint az új alvállalkozó ajánlattevő
általi bevonása nem korlátozható az ajánlatkérő által. Az alvállalkozó bevonásának korlátja a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerinti eset, mely szerint az alkalmasságot igazoló személyt vagy szervezetet csak azonos, megfelelő kvalitású másik alvállalkozóval lehet felváltani, illetve a Kbt. 138. § (3) bekezdése
szerint az újonnan bevont alvállalkozó nem állhat a jogi kizáró okok hatálya
alatt.
A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerint, amennyiben az ajánlatkérő az alvállalkozók megjelölését előírta, az ajánlattevők csak az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásának idején ismert alvállalkozókat kötelesek
megjelölni
Az új alvállalkozó bevonásának két feltétele van: egyrészt az ajánlattevőként
szerződő fél köteles azt előzetesen bejelenteni az ajánlatkérőnek, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Ezzel
kapcsolatosan kiemelendő, hogy mind a bejelentésnek, mind a kizáró okokról szóló nyilatkozatnak az alvállalkozó bevonását időben megelőzőnek,
írásban rögzítettnek és dokumentáltnak kell lennie. Az alvállalkozó kizáró
okok hatálya alá nem tartozásáról szóló nyilatkozat esetében ugyanakkor
nem követelmény, hogy azt az ajánlattevő az EEKD megfelelő kitöltésével
tegye meg, elegendő róla egy egyszerű nyilatkozat is.
Amennyiben továbbá az új alvállalkozó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet vagy személy helyett kerül bevonásra, a fentiekben ismertetettek
mellett a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerinti szabályok is alkalmazandók9.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi,
hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő alvállalkozó vesz részt.

A kérdés részletes elemzése kapcsán lásd a Közbeszerzések Tanácsának útmutatóját a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről [K.É. 2017. évi 81. szám, 2017. május 19.,
III.1. pont]
9
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A fentiek miatt szükséges mind az ajánlattevőknek, mind az alvállalkozóknak, illetve az alvállalkozóknak és az általuk bevonni kívánt további közreműködőnek az egymással való megállapodásaik során fokozott körültekintéssel eljárniuk.
III.3. Az ellenszolgáltatás teljesítése az alvállalkozók részére építési beruházás esetén
A Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése speciális szabályokat tartalmaz az
alvállalkozók kifizetése tekintetében:
„(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél
a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően
a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora öszszegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók
egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja
az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az
ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során
a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj
egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás
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esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül
átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő
(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az
ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem
jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy
részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.”
Ezt egészíti ki továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2018. január 1-jén
hatályba lépett 32/B. §-a, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„(1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett
alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben
fizethet, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban
szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban
szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés
erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.”
A fenti rendelkezések értelmezéséhez figyelembe kell venni a Kbt. 135. § (10)
bekezdését is, mely szerint a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdésében, illetve
a (9) bekezdésében meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei,
ha a felek ezekről nem vagy - ide nem értve a (8) bekezdés szerinti esetet ezektől eltérően állapodtak meg. Tekintettel arra, hogy a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 32/B. §-a a Kbt. 135. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazáson alapul, valamint figyelemmel a Kbt. kógenciájára, ez azt jelenti, hogy a közbeszerzési eljárás szereplői kötve vannak a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében és a 32/B. §-ában
meghatározott szabályokhoz. Ugyan a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
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32/A. § (1) bekezdése közvetlenül csak az ajánlattevőt és az ajánlatkérőt kötelezi, és az ajánlattevőnek az alvállalkozóval fennálló jogviszonyára nem
terjed ki, azonban az ajánlattevőnek az alvállalkozókkal kötött megállapodásai során tekintettel kell lennie ezekre a rendelkezésekre. Ebből következően,
bár az ajánlatkérő és az alvállalkozó egymással nem áll szerződéses jogviszonyban, de az ajánlattevőnek és az alvállalkozónak az egymással történő
szerződéskötésük során tisztában kell lenniük azzal a speciális jogi helyzettel, amelyet egy közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése
jelent. Az ajánlattevő, mint fővállalkozó és az ajánlatkérő jogviszonya szükségképpen kihat az ajánlattevő és az alvállalkozó jogviszonyára is. A Ptk. 1:4.
§ (1) bekezdése szerint, ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Emiatt azáltal, hogy egy gazdasági szereplő közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, egyúttal arra is kötelezettséget vállal, hogy csak megfelelő alvállalkozókkal köt szerződést (például olyannal, amelyik nem áll a
jogi kizáró okok hatálya alatt), és megfelelő tartalommal, olyannal, amely
nem teszi alkalmazhatatlanná a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
szerinti kógens kifizetési szabályokat, illetve az ezektől való eltérés jogkövetkezményeit az ajánlattevőként szerződő fél viseli. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/B. §-a pedig közvetlenül kötelezi mind az ajánlattevőt, mind az
alvállalkozót.
A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint, ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az
ajánlatkérő köteles a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő öszszeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítani. A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint továbbá a felek a Kbt. 135. §
(7) bekezdésben foglalt kötelező mértéket meghaladóan és bármely más esetben is kiköthetik előleg nyújtását a szerződésben. Külön jogszabály a Kbt.
135. § (7) bekezdésben foglalt mértéket meghaladóan és bármely más esetre
is előírhatja előleg nyújtását, például a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119.
§-a szállítói finanszírozás esetén a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint, tekintettel arra, hogy az előleg fizetése a teljesítést megelőzi, annak kifizetésére
a teljesítés ellenértékének kifizetési rendjére vonatkozó szabályok nem alkalmazandók. Ez természetesen nem érinti azt a kötelezettséget, hogy az előleget a szerződés teljesítése céljára kell felhasználni és a teljesítést követően
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azzal el kell számolni. Az ajánlattevő és az alvállalkozó kötelezettsége e körben abban áll, hogy az egymással létesítendő jogviszonyuk során tekintettel
vannak arra, hogy a jogviszonyukat egy közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítése céljából hozzák létre. A Ptk. 6:62. § [Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség] (1) bekezdése szerint a felek kötelesek a
szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt
és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést
érintő lényeges körülményekről. Ebből következően az ajánlattevő és alvállalkozó kötelezettsége, hogy olyan módon állapodjanak meg az egymás közötti teljesítés és kifizetés módjában, amely tekintettel van a közbeszerzési
jogszabályokra, illetve az adójogszabályokra, az előleg kifizetése tekintetében is.
Előfordulhat olyan helyzet, hogy az ajánlattevő visszatartja az alvállalkozónak járó ellenszolgáltatást. Lehetséges, hogy az ajánlattevő 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/B. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozónak járó ellenszolgáltatást vagy annak egy részét visszatartja, illetve előfordulhat, hogy az
ajánlattevő az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja [322/2015. X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
(1) bekezdés e) pont]. Ez utóbbi esetben szükséges, hogy az ajánlattevő és az
alvállalkozó ebben kifejezetten előzetesen megállapodjanak, és ennek a megállapodásnak a fennállását az ajánlatkérő tudomására hozzák. A 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet kifejezetten nem kötelezi arra az ajánlattevőt, hogy az
átutalások igazolásainak másolatain és az alvállalkozó köztartozást mutató
együttes adóigazolásának másolatán kívül mást bemutasson az ajánlatkérőnek. Azonban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés h)
pontja szerint az ajánlatkérőnek az a kötelezettsége is fennáll, hogy megállapítsa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen tartotta-e vissza az alvállalkozónak járó ellenszolgáltatást. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzések
alapján megkötött szerződésekre a Ptk. szabályait kell alkalmazni [Kbt. 2. §
(8) bekezdés], a feleket kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli. A Ptk. 6:62. § [Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség] (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.”
Ebből következően az ajánlattevőként szerződő félnek jogszerűen fennállhat
az a kötelezettsége, hogy bemutassa az ajánlatkérőnek azt a dokumentumot,
amely igazolja, hogy az alvállalkozói ellenszolgáltatást az alvállalkozóval
kötött szerződésben foglaltak szerint tartja vissza.
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Ezt erősíti az is, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés h) pontja szerint az ajánlattevőt akkor illeti meg az ellenszolgáltatás, ha
hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak
egy részére.
Végezetül felmerülhet kérdésként az is, hogy amennyiben az ajánlattevő egy
gazdasági szereplővel olyan szerződést köt, amely alapján a gazdasági szereplő alvállalkozói tevékenységnek minősülő, illetve alvállalkozói tevékenységnek nem minősülő feladatokat is ellát, akkor az ezért járó ellenszolgáltatás összege megbontható-e aszerint, hogy az alvállalkozói tevékenységért
jár-e vagy sem? A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint az ilyen szerződésért járó ellenszolgáltatás összege megbontható, illetve bizonyos esetekben kötelező azt megbontani. Az ilyen „vegyes” szerződésekért járó ellenszolgáltatás megbontására azért lehet szükség, mivel egyes esetekben – például építési beruházás esetén – speciális, kötött kifizetési szabályok vonatkoznak az alvállalkozók kifizetésére. Építési beruházás esetén az alvállalkozó igazolt teljesítése alapján történik a kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § alapján. Erről továbbá az alvállalkozónak külön számlát
kell kiállítania, amelynek ajánlattevő általi kiegyenlítése az ajánlattevő részére teljesítendő ellenszolgáltatás kifizetésének feltétele [322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés d)-g) pont]. Az alvállalkozó értelemszerűen csak arról a tevékenységéről állíthat ki a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti számlát, amelyet alvállalkozóként végez. Az egyéb, alvállalkozói tevékenységnek nem minősülő feladatok
ellátásáért azért sem nyújthat be ilyen számlát, mivel azt nem a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés közvetlen teljesítéséért állítaná ki,
ezt pedig az ajánlatkérő közvetlenül nem finanszírozhatja, az ajánlatkérő
csak a fővállalkozói szerződés teljesítéséért járó ellenszolgáltatást köteles teljesíteni. Ezért célszerű lehet a gazdasági szereplőnek a nem alvállalkozói feladatok tekintetében megbontani az ellenszolgáltatás kifizetését, és ezekről
külön számlát benyújtania.
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Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (22392/2019)
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 XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86128665
Postai cím: Böszörményi Út 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.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/EKR001455962019/
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/EKR001455962019/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: Hegyvidéki Szakrendelő-Tervezési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001455962019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71221000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő a 1673/2017 (IX.21.) Korm. határozat szerinti „Hegyvidéki Szakrendelő” program fejlesztési
tervének ÉKC Szakrendelő program keretében tervezi felújítani a Hegyvidéki Szakrendelő intézetet
(1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.). A Hegyvidéki Szakrendelő kialakítása a Kútvölgyi tömb rendelőintézeti
épületrészében került kijelölésre, melyben jelenleg is részlegesen történik szakellátás.
Jelen eljárás részét képezi:
-új funkciórend kidolgozása (mellékelt „fejlesztési terv” alapján),
-új közlekedőrendszer és épületbővítés kialakítása,
-előkészítő munkarész
-bontási terv
-koncepció és vázlatterv
-ütemezett építési engedély megszerzéséhez alkalmas engedélyezési dokumentáció összeállítása,
-építési engedélyezési terv
-kiviteli terv

-árazott és árazatlan költségvetés kiírás
-tervezői művezetés
A részletes feladatokat a II.2.4 pont és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
FAKSZ: Dr. Szűcs Gabriella OO868, Dr. Bábosik Roland Ottó O1011.
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: Hegyvidéki Szakrendelő-Tervezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71221000-3

További tárgyak:

71220000-6

Kiegészítő szójegyzék

71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3. (hrsz:10168/2/A)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Arendelőintézet jelenlegi hasznos alapterülete 12094 m2, mely a bontások és új beépítések után
hozzávetőlegesen 14734 m2 hasznos alapterületet fog lekötni. (a megjelölt hasznos alapterület m2 számok
az előkészítő program alapján kerültek meghatározásra) Nyertes ajánlattevő feladata a felhívásnak és a
műszaki leírásnak megfelelő generáltervezési feladatok ellátása (valamennyi az adott épület esetében
szükséges szakági tervekre is kiterjedő engedélyezési és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése),
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során rendelkezésre állás, a műszaki tartalmú
kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása, a szükséges módosítások átvezetése, a kivitelezés
időtartama alatt a tervezői művezetés ellátása. A feladat részét képezi az orvostechnológiai engedélyezési
és kiviteli terv készítése, annak részeként 3458 m2-hasznos alapterületen 4 db műtő ionizáló sugárzás elleni
védelmet igénylő egységeinek tervezése, valamint gyógyászati gázellátásának tervezése is.
Orvostechnológiai tervezést igénylő területek (nettó hasznos m2):
-gépészeti terek (gyógyászati gázok elhelyezése)
-központi raktár (180m2)
-egynapos sebészet (1694-1762m2)
-VIP rendelők (190m2)
-Neurológua-Pszichiátria (206m2)
-Gaszroenterológia (170m2)
-Belgyógyászat és társszakmák (88m2)
-Kardiológia (110m2)
-Allergológia-Sóbarlang (66m2)
-Onkológia (44m2)
-Sebészet-Érsebészet-Proktológia (124m2)
-Ortopédia/Traumatológia-Gipszelő (74m2)
-Nőgyógyászat-Terhesgondozás (120m2)
-Urulógia-Andrológia (94m2)
-Szemészet-Optika (150m2)

-Fül-orr-gégészet (62m2)
-Fogászat (68m2)
-Bőrgyógyászat (60m2)
-Diszponibilis (60m2)
-Maradék Orvosi szobák (78m2)
Ellátandó feladatok:
A)Tervezési munka szakaszai és teljesítési határidői (II.2.7) pont szerinti időtartam részletezése):
1. előkészítő munkarészek- Szerződés hatályba lépésétől számítva 45 munkanap
A további szakaszok időtartamai az előző szakasz jóváhagyását követő munkanapokban számítottan:
2. koncepcióterv- 30 munkanap
3. vázlatterv- 40 munkanap
4. jóváhagyási terv- 35 munkanap
5. engedélyezési terv (ütemezett engedélyezési dokumentáció)- 90 munkanap
6. kiviteli terv (ezzel párhuzamosan engedélyeztetési eljárás lefolytatása)- 150 munkanap
7. tervezői művezetés
A fenti időtartamokban a megrendelői átvizsgálás és egyszeri javítás idejét is kalkulálni kell.
Az időtartam lejártát 5 munkanappal megelőzően nyertes Ajánlattevő̋ az anyagot köteles megküldeni
véleményezésre.
3 munkanap alatt Megrendelő az elkészült munkarészeket átvizsgálja, vagy visszaadja javításra, melyet
Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles kijavítani. Ha a javítást követően az anyag ismételten nem
megfelelő, nyertes Ajánlattevő̋ késedelmi kötbért köteles fizetni.A megjelölt szakaszokban a jogszabályi
kötelezettségben megjelölt pontok alapján összeállított dokumentáció (mely tartalmazza az árazott
költségvetést is) benyújtása szükséges (312/2012.(XI.8.)Kr. és 191/2009.(IX.15.)Kr., 322/2015.(X. 30.)
Kr., valamint a részfeladatokra vonatkozó speciális jogszabályi környezet alapján). Tervezői művezetés:
Vállalkozó kőteles a kivitelezés teljes időtartama alatt - várhatóan 2020. második negyedévtől 2022.
év végéig terjedő időszakban - minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés
(legalább MMK szerinti irányító mérnök) és szakmai kooperációk tekintetében, 320 mérnőknapra
tervezve. Ennek keretében kőzreműkődik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerűlt
szakkérdések megoldását.A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás tartalmazza.***
Adható pontszám alsó-,és felsőhatára:0-100.
AK 1.1. és 1.2. ért.alszempontnál: fordított arányosítást,
2.1.-2.4. ért.alszempontnál: pontozás módszerét alkalmazza.
Kbt.77.§(1)bek.alapján: 2.3.-2.4. ért. alszempontnál: legkedvezőbb: 5 db, legkedvezőtlenebb: 0 db Részletek
KD-ben.
(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. Személyi állomány tapasztalata 50
2 2.1. A 2.1. értékelési szempontra bemutatott 1 fő szakember rendelkezik érvényes OT-G-T
tanúsítvánnyal (IGEN/NEM) 10
3 2.2. A 2.2. értékelési szempontra bemutatott 1 fő szakember rendelkezik érvényes OT-R-T
tanúsítvánnyal (IGEN/NEM) 10
4 2.3. M2.1.alk.min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember min.1500m2 nettó hasznos
alapterületű egészségügyi létesítmények tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai
tapasztalata (db) 10
5 2.4. M2.2.alk.min.köv. keretében bemutatott 1fő szakember min.1500m2 nettó hasznos
alapterületű egészségügyi létesítmény tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai
tapasztalata (db) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 710
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: AK nem alkalmaz opcióra vonatkozó előírást, azonban a karakterkorlát miatt
kénytelen ezen rovatban megjelentetni további információkat:(III.1.3) pont folytatása:
M2.Felhívás III.1.3) M2.pontban meghatározott M2.1.-M2.4. szakemberek esetében csatolni kell
a Kr.21.§(3)bek. b)pontja alapján az M2.1.-M2.4. pontban előírt követelményeknek megfelelő
szakemberekről szóló
A)ajánlattevői (közös ajánlattevői) nyilatkozatot, amely tartalmazza
-a szakemberek nevét,
-az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény előíró pontjának a
számát, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését,
-az adott szakemberrel(szakértő) jogviszonyban álló szervezet megnevezését,
-az adott szakember(szakértő) jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, azaz hogy a
szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a
teljesítésbe bevonásra,
-továbbá arról, hogy nyertességük esetén az bemutatott szakember(ek) a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.
B)ajánlattevői (közös ajánlattevői) nyilatkozatot arról, hogy az M2.2.-M2.4. vonatkozásában
megajánlott szakember (amennyiben még nem kamarai tag), úgy a 266/2013.(VII.11.)Kr. szerinti
kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció)
elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4) bek.
alapján.
C)ajánlattevő és/vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, amely
tartalmazza:
- szakember nevét,
- képzettségét,
- az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes
bemutatását: a) az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának
megjelölését; b) az adott szakember az ajánlattételi határidőig szerzett releváns, M2.1. esetében
a szakmai tapasztalatának darabszámát, az M2.2.-M2.4. esetében a szakmai tapasztalatának
időtartamát (hónap).
Mindezek alátámasztására az ajánlatban csatolni kell
-a szakember képzettségét igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,
-a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján
az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható
legyen,
-a kamarai névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása, és a jogosultság
megszerzésének időpontja (amennyiben már rendelkezésre állnak).
-a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő
rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá arról, hogy a 266/2013.
(VII.11.) Kr. szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A szakmai tapasztalat/gyakorlat (év/hó bontásban)
az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az ajánlatkérő a szakmai
tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt
hónapot AK egész hónapnak tekinti. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli
átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető

figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. Időbeli átfedés esetén Ajánlatkérő
csak egyszeresen veszi figyelembe az átfedő időszakot.
M2.2.-M2.4.pont szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjára (és a szerződés
teljes időtartama alatt) rendelkezniük kell a vonatkozó 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti kamarai
nyilvántartásba vétellel. Ezen követelmény teljesüléséről az ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba vétel(regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek. alapján. (folytatás: III.1.2) Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i): részben)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igaz.ban olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az ATt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igaz.ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal(EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
1)Előzetes ig.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:Kr.) 1. § (1) bek alapján az ATnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzésieljárásban ajánlatának
benyújtásakor a rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.nek a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági
követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67.§ (3)bek
alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a
kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az
EEKD-ba foglaltnyilatkozatát.
A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó. Felhívjuk a
figyelmet a Kr. 13. §-ra.
2)Igazolás: A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§
(4)bek alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha
az érintettgazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint
az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62.
§ (1) bek. k) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti,
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásával kell igazolni. Amennyiben
az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. Pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kr. 1. § (5) bek alapján, nem
Magyarországon letelepedettgazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI.
Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.
§ (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.
***
B) SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő nem
szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy

Magyar Építész Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon
letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.
melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét. (folyt: III.1.2) pontban)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1)Előzetes ig.:
Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. §
(5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész „α” pont). Ha az előírt alkalmassági
követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3)
bek. alapján az ajánlatban bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
azalkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKDbe foglalt nyilatkozatát.
Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. §
(7), (8) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttesmegfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.
Igazolás:
Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19.§-ának megfelelően
kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági
követelményeknek, az alábbiak szerint:
P1.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bek. és Kr.19.§(1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának
napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti
(tervezési szolgáltatás) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy
az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.re.
Alkalmazandó a Kr. 19.§ (3), (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8), (11) bekezdése és Kbt. 67. (3)
bekezdése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. r. 1. § (4)-(5) és (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69.§ (11a) és
Kbt. 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha a felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó
– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a nettó 100 millió HUF-ot.
P1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
(III.1.1) pont folytatása:)
1)Előzetes ig.: Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja a Kr. 2.
§ (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész
„α: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további
részeket nem.
2)Igazolás: A nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők 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 ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére
foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara
névjegyzékében. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a)
bek.ben foglaltakra.
(II.2.11) pont folytatása:)

Az ajánlatkérő az előírt M2.2.-M2.4. pont szerinti jogosultság meglétét Magyarországon letelepedett
szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara honlapjáról
ellenőrzi.
Amennyiben a szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik az előírt szakmai jogosultsággal,
úgy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a
jogosultság megszerzésének időpontját.
Amennyiben M2.2.-M2.4. pont szerinti alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott
szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy a képzettség és az adott
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat igazolható csak a névjegyzékben
szereplő kamarai nyilvántartási szám megadásával is, amellyel az adott szakember a Magyar
Mérnöki Kamara a Magyar Építész Kamara névjegyzékben szerepel. Ez esetben AK az ajánlatban
megjelölt szakemberek jogosultságát a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara
elektronikus névjegyzéke alapján ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és(11) bekezdése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69.§ (11a) és Kbt. 65.§ (12)
bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:Kr.1.§(1)bek.
alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. Kr.2.§(5)bek. alapján
az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD IV. Rész „α” pont)
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, a Kbt.67.§(3)bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát.Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek.
Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az
előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt.65.§(7),(9)és(11)bek. A Kbt.65.§(6)bek.
alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük
egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.Ajánlatkérő előírja, hogy az
orvostechnológiai műszaki tervezésére vonatkozó tervezési feladatokat a Kbt.65.§(10)bek. szerinti
alapvető fontosságú feladatnak minősíti, így azokat alvállalkozó nem végezheti, maga az ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike) köteles elvégezni.Az orvostechnológiai
műszaki tervezésére vonatkozó tervezési feladatokra vonatkozó, a Kbt.65.§ (9) bek.szerinti
alkalmassági feltétel (III.1.3)M2.1.pont) igazolásához a Kbt.65.§(7)bekezdéstől eltérően nem
támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem
végezheti alvállalkozó.Az alkalmasság igazolása: Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt.69.§(4)(7)bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a Kr.21.§(3)bek. és 22.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a
Kbt.65.§ alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M1.
Kr.21.§(3) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 évben belül megkezdett, a felhívás
III.1.3.)M1.1-M1.3. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő,
legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó igazolást a Kr.22.§(1)-(2) bek. szerint legalább az alábbi
tartalommal:
-szolgáltatás tárgya és teljesítés mennyisége, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
-a teljesítés idejét (kezdési és a befejezési időpont – év/hónap/nap megjelölésével),
-a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá
-nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, és
a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az
igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes ajánlattevő által közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia
igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az
igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:

-nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák elkülönítésével, továbbá
-az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. AK felhívja a figyelmet: Kr.21.§(3a)bek.
a)pontjára, 21/A.§-ra és a 22.§(4)és(5)bek.-re.Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt.
65.§(6)-(7),(9)és(11) bek., Kr.1.§(7)bek., Kbt.69.§(11a),Kbt.65.§(12)bek. (folytatás II.2.11) pontban)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett és 3 éven belül befejezett
M1.1. 1 db szerződés alapján teljesített, legalább 1800 m2 hasznos alapterületet érintő olyan
orvostechnológiai engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítés tárgyú referenciával, mely magában
foglalta ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egység tervezését is.
M1.2. 1 db szerződés alapján teljesített, orvostechnológiai engedélyezési és/vagy kiviteli terv
készítési referenciával, mely magában foglalta legalább 1 darab műtő helyiség tervezését a
műtőkhöz tartozó gyógyászati gázellátás tervezésével együtt.
M1.3. 1 db szerződés alapján teljesített, legalább 7.000 m2 hasznos alapterületű épület
generáltervezésére vonatkozó referenciával.
Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti referencia igazolás(ok) az ajánlattevő vagy szerződést kötő
másik fél által kerülnek kiállításra a Kr. 22. § (1) bek. alapján.
Ajánlattevő ugyanazzal a referenciamunkával igazolhat több M1. szerinti alkalmassági
minimumkövetelményt is.
M2.
M2.1. legalább 1 fő klinikai mérnök képzettséggel és 1 db min. 1500 m2 nettó hasznos alapterületű
egészségügyi intézmény orvostechnológiai műszaki tervezésére vonatkozó tervezői szakmai
gyakorlati tapasztalattal rendelkező tervezővel.
M2.2. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend I. melléklet I/2. rész 2. pontban
meghat. építészeti tervezési szakterületre vonatkozó és a mérnöki vagy építész kamaránál
bejegyzett É -tervezői jogosultsággal.
M2.3. legalább 1 fő épületgépész tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet
I.melléklet I/2. rész 28.pontjában meghat. építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó
és a mérnöki kamaránál bejegyzett G - tervezői jogosultsággal.
M2.4. legalább 1 fő épületvillamos tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet I.
mell. I/2. rész 29. pontjában meghat. építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó és a
mérnöki kamaránál bejegyzett V - Tervezői jogosultsággal.
Az M2.2.-M2.4. szakemberek esetén AK elfogadja azon szakembereket is, akik a jogosultság
megszerzéséhez a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet vonatkozó pontjaiban előírt képzettséggel és
szakmai tapasztalattal rendelkeznek, amely alkalmassá teszi őket az alkalmassági követelmény
szerinti kamarai bejegyzésre.
Átfedés a szakemberek között megengedett!
Ajánlatkérő egészségügyi létesítmény/intézmény alatt orvosi rendelőt, járóbeteg-szakellátó
központot (rendelőintézetet), szakrendelőt, egészségházat, orvos- és egészségtudományi
centrumot, rehabilitációs intézetet/központot, kórházat (klinikát), egészségügyi kutató intézetet ért.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények körében előírt generáltervezés alatt az adott épület
esetében szükséges valamennyi szakági tervre kiterjedő- engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentáció elkészítését tartalmazó építészeti tervezési feladatot ért.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő(AK) eljárást Kbt.53.§(6)bek. alapján indítja (feltételes közbeszerzés):AK támogatásra irányuló
igényt fog benyújtani és AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja. AK Kbt.135.§(12)bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a fentieket a megkötendő
szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként is előírta, melyet a közbeszerzési dokumentumok

részét képező szerződéstervezet VIII. pontja tartalmaz. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára
rendelkeznie kell a 322/2015.(X.30.)Kr.11.§-ában meghatározott tervezői szakmai felelősségbiztosítással,
amelynek limitje legalább 100.000.000,- Ft/év és 25.000.000, - Ft/káresemény.Késedelmi-, hibás teljesítésiés meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet szerint. Teljig., kifizetés,résszámlázás:Kbt.135.§(1),(5)(6)bek.,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek..(lsd.: szerződéstervezet).Ajánlattétel: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: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint
történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok 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:
1.AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR
rendszerben bonyolítja le,így a424/2017.(XII.19.)Kr.(EKR.r.)alkalmazandó.
2.A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint. Az eljárásban való
ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r.6.§(6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben.
Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM r.alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A
rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3.Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap
alkalmazásával,vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A.§ (1), (3)
4.Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1) bek. szerint az AK által elektronikus
űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az ajánlat részeként kitölteni. Ajánlatba csatolni kell
különösen:
-Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozatot,
-Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe
venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert
alvállalkozókat-(nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az
EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
-Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot,
-ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentum és nyilatkozat,
-szakmai ajánlat részeként a 2. értékelési szempont vonatkozóan az ajánlatban csatolni kell:
-a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. értékelési alszempont alátámasztására szolgáló ajánlattevői nyilatkozatot,
melyet a bemutatásra kerülő szakember szintén aláír és nyilatkozik a 2.1., 2.1.,2.3., 2.4. értékelési
alszempontra bemutatott adatok valóságának való megfelelőségéről.
-változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó),továbbá
változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban meghatározott iratokat.
-amennyiben az AT Kbt.69.§(11) bek.szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar
nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását
benyújtani.
-ATnek (közös ATnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.25.§(3)-(4)bek. vonatkozásában,
-Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, azalkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő nevében aláíró személyvonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti
jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen ld. Közbeszerzési Dokumentumok.
5.AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást
arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
6.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más
nyelven nem fogadható el.
7.Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35. §-ban foglalt feltételeknek.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
8.AK kizárja a nyertes AT(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodószervezet(projekttársaság) létrehozását.
9.Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
10.Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
11.AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

12.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.(folyt:VI.4)pont)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.
148. § szerint.**Kiegészítés II.2.5)ponthoz:Ár kritérium, mint ért.szempont alszempontjai és
súlyszáma:1.1.Ajánlati ár(nettó Ft)–Súlyszám:40, 1.2.Tervezői művezetés díja (nettó Ft/mérnöknap)–
Súlyszám:10.(A „mérnöknap” fogalma: teljesítésbe bevont 1fő mérnök szakember 8óra időtartamú
munkavégzése a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 86.§(1)bek.ben foglaltak
szerint.)2.Személyi állomány tapasztalata részhez: 2.1.és 2.2.ért.szempontra bemutatott szakembert
ajánlattevő köteles a teljesítésbe bevonni.***
VI.3) pont folyt: 13.AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi
időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10–15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap
munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.
14.AK a IV.2.6) pontban Feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
15.Jelen felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmaialkalmasságának
feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg
az alábbi pontok esetében: III.1.1),III.1.2.és III.1.3)pont
16.AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel
maga a tervezési szolgáltatás és a kapcsolódó feladatok, valamint az annak eredményeképpen
előállítandó dokumentumok nem oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, ésszerű,
gazdaságos felhasználását eredményezné. A nyertesAT által ellátandó feladatok volumene,
komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése miattfigyelembe véve AK gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele
ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel
lehetőségét.
**
AK az eljárásban való részvételt 6.000.000,-HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Kbt.54.§
alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető
-ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00155594-00100008 számú számlájára
történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő
számláján jóváírásra kerüljön. Közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (Hegyvidéki
Szakrendelő-Tervezési szolgáltatás)és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni.
Biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt,
eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a pénzügyi intézmény általkiadott, a pénzügyi
intézmény képviselője/képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell
csatolnia. Nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett/
átutalt összeg, a befizető/átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás
történt, továbbá az átutalás/befizetés időpontja.
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által
vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, a Kbt. 41/A.§(2)bek. alapján az eredeti garanciát
vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell
Ajánlatkérő -mint Kedvezményezett- nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi
Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését,
valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek)
aláírását.Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt
időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az
ajánlatban szükséges csatolni. Ajánlati biztosíték szabályait a Kbt.54.§ tartalmalmaz
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:
2019/11/20 (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

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (22366/2019)
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: Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74552335
Postai cím: Nagyvárad Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sebestyén Ádám
Telefon: +36 12196167
E-mail: szfki@dpckorhaz.hu
Fax: +36 12196198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dpckorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dpckorhaz.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/EKR000994712019/
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/EKR000994712019/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: Kórház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000994712019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele / Különféle élelmiszerek beszerzése
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 17.105 kg tőkehús szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Marha lábszár: 5 kg
2. Sertés lapocka: 3600 kg
3. Sertés comb: 6500 kg
4. Sertés karaj csont nélkül: 7000 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.

II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 7.220 kg húskészítmény szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Párizsi: 2000 kg
2. Sonka: 1400 kg
3. Kolozsvári szalonna: 80 kg
4. Csirkemell sonka: 1000 kg
5. Füstölt virsli: 1380 kg
6. Füstölt szalonna: 120 kg
7. Olasz felvágott: 80 kg
8. Zala felvágott: 780 kg
9. Lecsókolbász: 280 kg
10. Szalámi: 100 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek,
jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben
és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi
idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.
A megajánlott termékek szavatossága a szállítás napjához képest legalább 14 napot vagy azt meghaladó
idejű kell, hogy legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Csomagolt húskészítmények
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 179.000 db csomagolt húskészítmény szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Párizsi: 38500 db
2. Sonka: 70000 db
3. Zala felvágott: 22000 db
4. Sajtos párizsi: 17000 db
5. Sonka: 13500 db
6. Főtt füstölt tarja: 2000 db
7. Szalámi: 2000 db
8. Olasz felvágott: 14000 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek,
jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben
és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi
idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Baromfi (mirelit)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 19.135 kg baromfi (mirelit) szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Csirke felsőcomb: 9000 kg
2. bőrös csirke felsőcomb filé: 4000 kg
3. Csirkemell filé: 2000 kg
4. Csirkemáj: 720 kg
5. Pulykamell filé: 415 kg
6. Pulykacomb filé: 3000 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek,
jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben
és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi
idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek, margarinok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15500000-3

További tárgyak:
15540000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Rehabilitációs Centrum (1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 19.648 kg, 9.200 kördoboz, 29.300 csomag, 102.605 liter, 514.160 db tej, tejtermék, margarin
szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Tej: 45000 liter
2. Tej: 2000 liter
3. Tejföl: 2700 kg
4. Tejföl: 255 kg
5. Natúr joghurt: 510 kg
6. Tehéntúró: 230 kg
7. Kőrözött: 18500 db
8. Sajt: 2350 kg
9. Vajkrém: 258 kg
10. Sajtkrém: 15000 db
11. Sajtkrém: 46000 db
12. Háromszög sajt: 9200 kördoboz
13. Kefir: 3300 kg
14. Gyümölcsös joghurt: 2145 kg
15. Diabetikus gyümölcsjoghurt: 1900 kg
16. Túró rudi: 20000 db
17. Sajt lapka: 29300 csomag
18. Tej: 1500 db
19. Kakaós tej: 240 db
20. Tej: 55000 liter
21. Diabetikus túró rudi: 7000 db
22. Főzőtejszín: 580 liter
23. Szendvicstúró: 2000 kg
24. Szendvicstúró: 150 kg
25. Szendvicstúró: 1150 kg
26. Vaníliás krémtúró: 1000 kg
27. tejbenrizs: 500 kg
28. kefíres túró: 1150 kg
29. Margarin: 330000 db
30. Margarin: 2500 db
31. Margarin: 420 db
32. Növényi habalap: 25 liter
33. Margarin: 46000 db
34. Joghurt: 50 kg
35. Minivaj: 27000 db

A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03220000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 35.781 kg, 35.200 db zöldség, gyümölcs, savanyúság szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Fejes káposzta: 1500 kg
2. Kelkáposzta: 2200 kg
3. Sárgarépa: 12 kg
4. Petrezselyem gyökér: 12 kg
5. Zeller: 450 kg
6. Dióbél: 15 kg
7. Cukkíni: 250 kg
8. Citrom: 400 kg
9. Gomba: 1600 kg
10. Alma: 11000 kg

11. Banán: 1500 kg
12. Lencse: 380 kg
13. Csemege uborka: 2000 kg
14. Savanyú káposzta: 200 kg
15. Sárgaborsó: 750 kg
16. Narancs: 1800 kg
17. Retek: 3200 db
18. Újhagyma: 32000 db
19. Paradicsom: 6200 kg
20. Kígyóuborka: 2000 kg
21. Mák: 12 kg
22. Zöldpaprika: 3500 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek,
jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben
és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak.. Az I osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi
idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Tésztafélék
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15850000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 7.750 kg tésztaféle szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Levestészta kiskocka: 600 kg
2. Levestészta kiskagyló: 600 kg
3. Levestészta cérnácska: 600 kg
4. Levestészta kiscsillag: 600 kg
5. Gépi tarhonya: 1500 kg
6. Széles metélt: 600 kg
7. Szarvacska: 600 kg
8. Spagetti: 600 kg
9. Orsó: 600 kg
10. Olasz csavart: 600 kg
11. Penne: 250 kg
12. Fodros nagykocka: 600 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott termékek szavatossága a szállítás napjához képest legalább 90 napot vagy azt meghaladó
idejű kell, hogy legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.

II.2.1)
Elnevezés: Májkonzervek, halkonzerv
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15131000-5

További tárgyak:
15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 7.420 kg májkonzerv, halkonzerv szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Baromfikrém: 1100 kg
2. Májkrém: 2000 kg
3. Májkrém: 1000 kg
4. Májpástétom: 300 kg
5. Halpástétom: 1000 kg
6. Halpástétom: 900 kg
7. Zöldségpástétom: 120 kg
8. Szardínia: 1000 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.

II.2.1)
Elnevezés: Konzervek, befőttek, lekvárok, italok
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 13.140 kg, 102 liter, 192.650 db konzerv, befőtt, lekvár, ital szállítása az alábbi mennyiségi
bontásban:
1. Mini méz: 20000 db
2. Mézpótló: 4500 db
3. Mini jam: 26000 db
4. Mini jam: 11000 db
5. Ketchup: 160 kg
6. Lecsó: 2000 kg
7. Lecsó: 500 kg
8. Sűrített paradicsom: 1000 kg
9. Sűrített paradicsom: 500 kg
10. Mustár: 120 kg
11. Almabefőtt: 550 kg
12. Almabefőtt: 500 kg
13. Meggybefőtt: 600 kg
14. Őszibarack befőtt: 150 kg
15. méz: 5 kg
16. Gyümölcslé: 126000 db
17. Ásványvíz: 490 db
18. Sárgabarack lekvár: 265 kg
19. Mini mogyorókrém: 29 kg
20. Ásványvíz: 3100 db
21. Meggybefőtt: 10 kg
22. Diabetikus jam: 14 kg
23. ananász befőtt: 75 kg
24. mini majonéz: 12 kg
25. mini mustár: 80 kg
26. málnaszörp: 102 liter
27. ásványvíz: 1500 db
28. Ásványvíz: 60 db
29. Vegyesíz sütésálló: 70 kg
30. Gyümölcspép: 6500 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
1/1 kiszerelés fogalma:
Egy egység kb 300-1000 köbcentiméter űrtartalmú befőttes üveg, fém tartály, vagy doboz.
5/1 kiszerelés fogalma:
Egy egység kb. 4000-5000 köbcentiméter űrtartalmú befőttes üveg, fém tartály, vagy doboz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Fűszerek, szárazáru, édesség
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15610000-7

További tárgyak:

15870000-7
15893000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 37.501 kg, 4.500 db, 4.031 liter, 2.440 csomag fűszer, szárazáru, édesség szállítása az alábbi
mennyiségi bontásban:
1. Babérlevél: 24 kg
2. Bors őrölt: 50 kg
3. Fűszerpaprika: 210 kg
4. Gyömbér őrölt: 5 kg
5. Kömény őrölt: 20 kg
6. Majoránna: 50 kg
7. Oreganó morzsolt: 5 kg
8. Grill fűszerkeverék: 152 kg
9. szegfűszeg: 2 kg
10. Ételízesítő: 580 kg
11. Háztartási keksz: 740 kg
12. Keksz: 250 kg
13. Vaníliás cukor: 14 kg
14. Kakaópor: 60 kg
15. Pudingpor: 100 kg
16. Kristálycukor: 2650 kg
17. Porcukor: 170 kg
18. Búzadara: 1160 kg
19. Liszt: 10700 kg
20. Rizs: 8400 kg

21. Tyúkhús leves fűszerkeverék: 170 kg
22. Zsemlemorzsa: 740 kg
23. Jódozott konyhasó: 3600 kg
24. Puffasztott rizs: 2000 csomag
25. Ecet: 150 liter
26. Karfiolkrémleves fűszerkeverék: 20 kg
27. Zellerkrémleves fűszerkeverék: 160 kg
28. Kapormártás: 130 kg
29. Burgonyapüre pehely: 3000 kg
30. Műzli szelet: 210 kg
31. Kukoricaliszt: 60 kg
32. Diabetikus keksz: 80 kg
33. Babapiskóta: 175 kg
34. Abonett: 440 csomag
35. Mokka cukor: 8 kg
36. Étkezési keményítő: 30 kg
37. Olajos magkeverék: 900 kg
38. Teljes kiőrlésű keksz: 1400 kg
39. Teljes kiőrlésű keksz: 144 kg
40. Húsgaluska levesbetét : 500 kg
41. Citromlé: 81 liter
42. Teafű: 8 kg
43. Fahéj: 4 kg
44. Füstölthús alapíz: 30 kg
45. Filteres tea: 1500 db
46. Daragaluska levesbetét: 90 kg
47. Gombás tésztaszósz: 80 kg
48. diabetikus műzli szelet: 240 kg
49. szalonnás hagymás fűszerkeverék: 25 kg
50. pörkölt kávé őrölt: 6 kg
51. szerecsendió őrölt: 1 kg
52. tárkony morzsolt: 4 kg
53. étolaj: 3800 liter
54. kakaós töltött ostyaszelet: 200 kg
55. Glukonon: 50 kg
56. Mesterséges édesítő: 3000 db
57. Sütőpor: 10 kg
58. Emulgeáló paszta: 30 kg
59. Tortabevonó étcsokoládé: 18 kg
60. Fondant: 30 kg
61. mazsola: 6 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Mélyhűtött zöldségek, palacsinták
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15331170-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 66.320 kg mélyhűtött zöldség, palacsinta szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Húsleves zöldség hasáb: 22000 kg
2. Brokkoli rózsa: 2000 kg
3. Karalábé kocka: 1500 kg
4. Karfiol rózsa: 2200 kg
5. Kelbimbó: 210 kg
6. Gyalult tök kaporral: 4500 kg
7. Zöldbab: 6000 kg
8. Zöldborsó: 6100 kg
9. Sárgarépa kocka: 3500 kg
10. Sárgarépa korong: 3000 kg
11. Zeller kocka: 3200 kg
12. Parajkrém: 2500 kg
13. Kukorica morzsolt: 950 kg
14. Vadas mártás: 1000 kg
15. Sajtkrémmel töltött palacsinta: 100 kg
16. Burgonya krokett: 120 kg
17. Kapor: 70 kg
18. Vegyes főzelék: 720 kg
19. Petrezselyem zöld: 600 kg
20. Sóska: 80 kg
21. Zöldségkeverék: 2500 kg
22. fejtett bab: 120 kg
23. gyökér kocka: 50 kg
24. bébirépa: 1200 kg
25. Brokkolis mix zöldségkeverék: 2000 kg
26. Zöldségburger: 100 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek,
jogszabálynak és előírásnak, különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2008. évi XLVI. törvényben
és a Magyar Élelmiszerkönyvben foglaltaknak. Az I. osztályú minőség a fentiekben előírt valamennyi
idevonatkozó jogszabályban, előírásban, irányelvekben foglalt követelményeknek való megfelelést jelenti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Mélyhűtött húskészítmény
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 5.250 kg mélyhűtött húskészítmény szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Panírozott sajttal töltött pulykamell szelet: 2000 kg
2. Panírozott hús pogácsa: 1850 kg
3. Panírozott halszelet: 1400 kg
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, péktermék
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Rehabilitációs Centrum (1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 62-66.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 36.500 kg, 825.200 db kenyér, péktermék szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Kenyér: 36500 kg
2. Vizes zsömle: 565000 db
3. Teljes kiőrlésű zsemle: 250000 db
4. Tartós kenyér: 3000 db
5. Tartós kenyér: 7200 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Tojás
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 51.000 db tojás szállítása
A megajánlott termék szavatossága az áru átvételét követően legalább 14 napot vagy azt meghaladó idejű
kell, hogy legyen.
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Tisztított zöldségek
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03220000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 33.960 kg tisztított zöldség szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Tisztított burgonya egészben: 230 kg
2. Tisztított burgonya hasábolva: 21800 kg
3. Tisztított burgonya kiskocka: 5700 kg
4. Tisztított fokhagyma: 380 kg
5. Tisztított vöröshagyma: 5850 kg
A megajánlott termékek szavatossága a szállítás napjához képest legalább 48 órát vagy azt meghaladó
idejű kell, hogy legyen.
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Bébiétel
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15884000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 21.200 db bébiétel szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Almaszósz csirkehússal: 1200 db
2. Zsenge sárgarépafőzelék csirkehússal: 1800 db
3. Almaszósz banánnal csirkehússal: 1500 db
4. Vegyes zöldfőzelék csirkehússal: 1200 db
5. Sütőtökpüre csirkehússal: 1500 db
6. Sütőtökpüre marhahússal: 1500 db
7. Zsenge zöldborsófőzelék csirkehússal: 1500 db
8. Spenót pulykamellel: 1500 db
9. Szilva-alma bébidesszert: 1000 db
10. Zöldbabpüre csirkehússal: 500 db
11. Sütőtök alma bébidesszert: 500 db
12. Zöldséges rizottó csirkemellel: 1000 db
13. Körte őszibarack pulykahússal: 500 db
14. Alma sárgabarack sütőtök bébidesszert: 600 db
15. Sütőtök körtével almával bébidesszert: 600 db
16. Trópusi gyümölcs bébidesszert: 600 db
17. Alma őszibarack bébidesszert : 600 db
18. Őszibarack alma banán bébidesszert: 600 db
19. Paradicsomos burgonya, zöldségpüré: 600 db
20. Vegyes zöldfőzelék zöldségpüre: 600 db
21. Zsenge zöldborsófőzelék: 600 db
22. Alma burgonyával bébidesszert: 600 db
23. Zsenge sárgarépafőzelék zöldségpüre: 600 db
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
II.2.1)
Elnevezés: Instant termékek
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15860000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent László telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út
5-7.), Élelmezés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 57.790 csomag instant termék szállítása az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Instant tejeskávé por: 140 csomag
2. instant kakaó por: 650 csomag
3. Instant tea por: 21 000 csomag
4. Instant tea por: 21 000 csomag
5. Instant tea por: 15 000 csomag
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és
részenként hirdet eredményt.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az előírt kizáró okok valamennyi rész vonatkozásában irányadó.
Az igazolás módja: a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-16. §-ra figyelemmel.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles
a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EKR rendszerben elektronikus űrlapként átadott
egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Kr. II. fejezetének
megfelelően az EEKD ajánlatba történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2)
bek.-ben meghatározott kizáró okok fenn nem állását a rendelet 4. § (1), (3) és (4) bek., 6. § (1)-(2)
bek., valamint 7. § előírásai szerint, továbbá a 8. §, 10. §, 12-16. § szerint.
Az EEKD kitöltésére megfelelően irányadó az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016. január 5.)
végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4. § (3)
bek.-ben, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani ajánlatában a
Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (2) bek. alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti arra vonatkozó
nyilatkozatát kell benyújtani, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,
valamint abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési szerződés
teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bek. és a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az ajánlatkérő által a kizáró
okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem
állását a Mo.-on letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 321/2015. (X.30.) Kr. III.

Fejezet 8. §, a nem Mo.-on letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 10. § szerint
kell igazolni, valamint a 12. § alapján és a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint is igazolható. A Kbt. 62. §
(1) bek. k) pont kb) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állása igazolásaként ajánlattevőnek a
2017. évi LIII. Törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. §. 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani, vagy ha ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
fenti pontok szerint definiált tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
benyújtani.
Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevőktől a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III.
fejezete szerinti igazolás(oka)t, amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét - azon adatbázisok elérhetőségének
kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm.
rendelet előírja - az EEKD-ben megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások és
adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI.
Fejezetében foglaltaknak megfelelően jogosult eljárni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való
megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot (EEKD). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő
elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. rész α pontjának kitöltésével
az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, nem kéri a formanyomtatvány IV. rész AD pontjában szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az EEKD dokumentum alapján,
második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására
a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti bírálat körében kerül sor. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelmények valamennyi rész vonatkozásában irányadók.
M1. Az ajánlati felhívás feladásától [lásd VI.5) pont] visszaszámított 3 éven belül a részajánlat
(több részre történő ajánlattétel esetén: részajánlatok) tárgyának megfelelő élelmiszer(ek)
szállítása tárgyában teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése, a teljesített szállítások
referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással történő alátámasztása. [321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont]
Igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja, (2) bekezdése szerint,
figyelemmel a 21/A. § és a 22. § (4) bekezdésére, vagy a 24. § (1) bekezdése szerint.
A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő
adatokat: a teljesítés ideje (kezdő időpontja év/hó/nap formátumban és befejező időpontja év/hó/
nap formátumban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szállítás tárgya, a szállítás
mennyisége, továbbá minden igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e.
A legjelentősebb teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
mértékéig ismertetni és igazolni.
A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) bekezdése
előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat az
ajánlatban be kell nyújtani.
Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) tekintetében [több szervezet vagy személy
igénybevétele esetén ezek mindegyike tekintetében külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti
egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött formában a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 3. § (3) bekezdése szerint.
Fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelés a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint is igazolható a
közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül a részajánlat (több részre történő ajánlattétel
esetén: a részajánlatok) tárgyának (tárgyainak) megfelelő élelmiszer(ek) szállítására vonatkozóan
egy vagy több szerződésből teljesített referenciával, amelyben a szállítás összesített mennyisége
eléri vagy meghaladja az alábbi mennyiséget:
- 1. rész: 8.000 kg tőkehús
- 2. rész: 3.000 kg húskészítmény
- 3. rész: 80.000 db csomagolt húskészítmény
- 4. rész: 9.000 kg baromfi
- 5. rész: 9.000 kg vagy 4.000 kördoboz vagy 14.000 csomag vagy 50.000 liter vagy 200.000 db tej
és/vagy tejtermék és/vagy margarin
- 6. rész: 17.000 kg vagy 17.000 db zöldség és/vagy gyümölcs és/vagy savanyúság
- 7. rész: 3.000 kg tésztafélék
- 8. rész: 3.000 kg konzerv
- 9. rész: 5.000 kg vagy 50 liter vagy 80.000 db konzerv és/vagy befőtt és/vagy lekvár és/vagy ital
- 10. rész: 15.000 kg vagy 2.000 db vagy 1.500 liter vagy 1.000 csomag fűszer és/vagy szárazáru és/
vagy édesség
- 11. rész: 30.000 kg mélyhűtött zöldségek és/vagy palacsinták
- 12. rész: 2.000 kg mélyhűtött húskészítmény
- 13. rész: 18.000 kg vagy 400.000 db kenyér és/vagy péktermék
- 14. rész: 25.000 db tojás
- 15. rész: 15.000 kg tisztított zöldségek
- 16. rész: 10.000 db bébiétel
- 17. rész: 25.000 csomag instant termékek
Az adott teljesítésre vonatkozóan benyújtott több referencia esetén a referenciák mennyiségi adatai
összeadódnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a három év teljesítéseinek
igazolásaként benyújtott referencia/referenciák tekintetében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében
előírtak figyelembevételével bírálja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
[Kbt. 65. § (7) bekezdés]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (minden részre)
Ptk. 6:186 § (1) bekezdés
Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen
eltelt 1 óra után a le nem szállított áru szerződéses nettó árának 2%-a. Felső határa alkalmanként 15 órai
kötbérmérték lehet.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke az aktuálisan le nem szállított termék nettó szerződéses árának 20%-a.
Felső határa az aktuálisan le nem szállított termék nettó szerződéses árának 30%-a
Meghiúsulási kötbér: mértéke az összes mennyiségből még nem teljesített élelmiszerek éves nettó
összértékének 10%-a
Szavatosság a lejárat időtartamán belül.
Amennyiben ajánlattevőként szerződő fél a szerződés időtartama alatt – bármely kötbér esetében legalább 1 alkalommal eléri a kötbérmaximum mértékét, ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt
felmondani.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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: 2019/12/30 (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: 2019/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: elektronikus közbeszerzési rendszer
(EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket
a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdése, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a
tartalmaz.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
• Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot (a továbbiakban: KD) a gazdasági szereplők
részére az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR), a https://ekr.gov.hu
elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. Az eljárás EKR azonosító száma: EKR000994712019
• Valamennyi részre irányadó fizetési feltételek: a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) bek.-től eltérően a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján 60 naptári
napos fizetési határidő, 6:155. § (1), a Kbt. 135. §. (1), (5) és (6) bek. és 27/A. § szerint. Az
ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar Forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet.
• Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 50. § (2) bek. u) pontja alapján ajánlati biztosítékot.
• Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §. szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el
újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi
előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. §. (5) bek. szerinti felolvasólapot, az ajánlattevő Kbt. 66.
§ (2) bek., valamint a 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot
nemleges esetben is be kell nyújtani.
• Ajánlattevő a közbeszerzés tárgyára adott szakmai ajánlatát a KD részeként, táblázatos
(elektronikus Microsoft Excel) formátumban átadott „Élelmiszertábla” megfelelő rovatainak
kitöltésével és a KD-ban előírtak szerint az ajánlatba történő becsatolásával adja meg.
• Az „Élelmisztertáblában” a gyártó- és terméknévvel egyértelműen magajánlott termék
megfelelőségének alátámasztására az ajánlatban be kell csatolni a megajánlott termék - kivéve a 6.
és a 14. számú részben meghatározott termékek – leírását és/vagy adatlapját.
• Az ajánlattétel és a szerződés teljesítése során be kell tartani a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó
rendelkezéseit.
• A megajánlott terméknek a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak meg kell felelnie.
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 13. §-ban
szereplő iratokat vagy, ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban a nemleges nyilatkozatot az
ajánlatban be kell nyújtani.
• Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet (vagy személyt), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
• A IV.2.6) pontban 2 hóban megadott időtartam 60 nap időtartamot jelent.
• A közös ajánlattételre a Kbt. 35. §. előírásait kell alkalmazni.
• Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani a KD-ban előírtak szerint az ajánlattételi határidő
lejártáig.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bek. foglaltakra, valamint az üzleti titok
elhelyezésére vonatkozóan a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
• Az ajánlattétel nyelve a magyar.
• A meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő.
• Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 30. § (4) bek. alapján az ajánlattevők alkalmasságának
feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg a III.1.3) M1. pontja vonatkozásában.
• Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti
lehetőséggel.
• Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
• Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezetet hozzon/hozzanak létre a szerződés teljesítése érdekében.
• FAKSZ: Szedlacsek Gyula (00445)
• Irányadó jog: a hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt. vonatkozó előírásai és végrehajtási
rendeletei
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (21707/2019)
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: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Eszter
Telefon: +36 302282645
E-mail: balogh.eszter@dkuzrt.hu
Fax: +36 30563 6003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 18965404
E-mail: kiss.dora@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x 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/EKR001222652019/
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/EKR001222652019/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: Közigazgatási informatikai és távközlési közszolg.
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Országos Videókonferencia rendszer – 2019 licence
Hivatkozási szám: EKR001222652019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

48421000-5

II.1.4) Rövid meghatározás:
Országos Videókonferencia rendszer – 2019 licence bővítés
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: Országos Videókonferencia rendszer – 2019 licence
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A licensz@nisz.hu e-mail címre és másolatban
Ajánlatkérő szerződéses kapcsolattartója e-mail címére
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termékazonosító, terméknév és mennyiség:
1. CISCO LIC-CMS-PAK: VIKI MCU szoba licence, 59 db
2. WOZ-WCO-MCU-1-LIC: Conforg konferencia szoba licence, 90 db
3. CARIN-365-097-LIC-CH-201to1000-VIKI-10: Carin rögzítő port licence (2 db Telepresence MCU
szobához): 50 db
Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott licencekhez a teljes körű, 12 hónap gyártói támogatást a
termék árába beépítve. A gyártói támogatási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.
Ajánlatkérő meglévő VIKI központi rendszerének elemei (melyekhez a megajánlott licenceknek illeszkedniük
kell):
• Cisco Meeting Server
• Conforg Konferencia szervező
• Carin 365 Unified Communication Recording
Egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűségi követelményeket és a részletes elvárásokat a
műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a licencek beszerzését
célszerű egyben tartani, mivel egy rendszerhez szükségesek, így a bevezetés, az üzemeltetés és a support
során is egy szervezet felel a teljes megoldásért, nincs felelősség beazonosítási kockázat. A nagyobb
mennyiség alacsonyabb árat is eredményez.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempont: Megajánlott ellenszolgáltatás összege, nettó összesen ajánlati ár (Ft).
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
A II.2.7) pontban megadott 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
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 (rövidítve: AT),
vagy alvállalkozó (rövidítve: AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolás: AT-nek - valamint adott esetben a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek - az
ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése és 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt.
67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró
okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8.§, 10. §, és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem
említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét
az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Ajánlatkérő a részvételi feltételeket
a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg,azonban a
321/2015. (X. 30.) Korm.r. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában,
amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol,
azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles
ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erről
ajánlattevő nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a
kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak ( felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat
tartalma valós. Ajánlatkérő-ellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet 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. 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 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:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az
ajánlatban:
M1.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „alfa: Az összes
kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az
előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására
benyújtandó igazolások:
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében,
22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb MCU (központi konferenciaszoba erő-forrás)
és Rögzítő (központi video rögzítés) licenc szállításnak az ismertetése a dokumentáció 5.2.2. M1.
pontjában meghatározott tartalommal.
A referenciaigazolást/referencianyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell kiállítani/kiállíttatni:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szállítás (szerződés) tárgya,
- szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása),
- szállított termékek mennyisége (több típus esetén a mennyiséget típusonként kell megad-ni),
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (11) bekezdései
alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
3 évben rendelkezik olyan, szerződésszerűen teljesített szerződésekkel (referenciákkal), amely
alapján legalább 44 db MCU (központi konferenciaszoba erőforrás) és 18 db Rögzítő (központi video
rögzítés) licenc szállítására került sor.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltaknak megfelelően a
részteljesítésként megvalósult szerződésekkel történő igazolás lehetőségét is biztosítja.
A III.1.3. (M1) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő
Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt
alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik.
Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
A fizetési feltételekkel és biztosítékokkal kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelemi kötbér minden megkezdett késedelmes nap után:
- a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %
- a késedelem 11. napjától napi 1 %.
A késedelmi kötbér alapja jelen szerződés nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap
20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: 25%.
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: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm.
rendelet 15. § bekezdése szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként,
járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1 és I.2. pontjai kizárólag az EKR
technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre. A szerződés hatályba lépésének
feltétele: a „Közszolgáltatási fejlesztési szerződés a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
végrehajtásához szükséges informatikai rendszerek a Központi Médiatár és Videokommunikációs
infrastruktúra központ fejlesztése II.” Közszolgáltatási szerződés AK és a Belügyminisztérium között
hatályba lépjen. Amennyiben ez a feltétel 2020. március31-ig nem teljesül, a szerződés minden
további jogcselekmény nélkül megszűnik. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt
vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: bármely nyilatkozatot
aláíró(k) a közjegyzői aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazást. Az aláírási
jogosultsággal kapcsolatos további előírásokat az AD megfelelő pontja tartalmazza. AK felhívja ATk figyelmét a Kbt. 138. § (3) bek.-re. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt.
65. § (7) bekezdésére von. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. A Kbt. 65. § (7) bek.
alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szerv. olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, h. a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama
alatt. Az ajánlatba csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a
424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 11. § (4) bek.-e szerint lehetséges. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
megajánlott termékre vonatkozó ajánlattételi lapot, valamint a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat, melyeket a Kbt. vagy AK kötelezően előír. AK felhívja a figyelmet a
Kbt. 73. § (5) bek-re. Folyamatban lévő vált.bej. eljárásról AT-nek minden esetben (nemlegesség
esetén is) nyilatkoznia kell. Ha AT-nek van folyamatban lévő vált.bej. eljárása, szükséges csatolnia
a 321/2015. (X.30.) Korm.rend 13. §-a szerinti dokumentumokat. Közös ajánlattétel esetén az
ajánlathoz csatolni szükséges a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást az ott foglalt előírások
szerint. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet
részéről csatolandó, köt.vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése
szerinti szervezet részéről az ajánlatban az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szerv képviseletében eljárhat.
AK nem teszi lehetővé a nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság)
létrehozását. AK a IV.2.6. pont szerinti 1 hónap ajánlati kötöttségen 30 napot ért. Jelen eljárás
a 301/2018. (XII.27.) korm.rend. szerint kerül lefolytatásra. FAKSZ: dr Márkus Tímea 00318,
drmarkustimea@t-online.hu, helyettes faksz: dr. Borbély Magdolna 00132, drborbelymagdolna@tonline.hu. AK az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
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:
2019/11/20 (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

Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet (22303/2019)
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: Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30991594
Postai cím: Rákóczi fejedelem út 125-127
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Géza
Telefon: +06 35505000
E-mail: korhaz@kenessey.hu
Fax: +06 35505092
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kenessey.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kenessey.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/EKR001259762019/
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/EKR001259762019/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: Kórház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Labordiagnosztikumok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001259762019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretén belül Ajánlatkérő részére a műszaki leírásban részletezett vizsgálatokhoz
szükséges különféle laboratóriumi reagensek, kontrollok, kalibrátorok, működtető oldatok és segédanyagok
[továbbiakban együtt: anyagok] beszerzése 14 részben az alábbiak szerint:
a) Ajánlatkérő az I., II., IV., és VI. részek tekintetében Ajánlatkérő a saját tulajdonában lévő laboratóriumi
készülékek működtetéséhez szükséges anyagokat kívánja beszerezni, tehát magát az anyagokat kell
ajánlattevőnek megajánlania.
b) Ajánlatkérő az I., II., IV., és VI. részek tekintetében lehetővé teszi azt is, hogy a fenti a) pont helyett
Ajánlattevő a saját maga által megajánlott – de a Tenderlapokon szereplő követelményeknek megfelelő laboratóriumi készülékek használatba adásával együtt szállítsa a kért anyagokat úgy, hogy ajánlatkérő a
laboratóriumi készülékek használatáért az ajánlattevő által megajánlott bérleti díjat fizet..
***Folytatás az 1. közbeszerzési rész II.2.11) I. pontjában
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: Kémiai és immunkémiai vizsgálatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kémiai és immunkémiai vizsgálatokhoz reagensek beszerzése készülékek valamint a mintafeldolgozáshoz
szükséges centrifuga biztosításával.
A készülékekre és a centrifugára vonatkozó előírásokat a Tenderlap tartalmazza.
Elvégzendő vizsgálatok, ahhoz szükséges reagensek és 18 havi vizsgálati szám:
Vizsgálat Neve - 18 havi Vizsg. Szám
Összfehérje meghatározása szérumban: 6 900
Albumin meghatározása szérumban, festékköto módszerrel: 3 600
C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása: 40 050
Karbamid meghatározása: 70 500
Húgysav meghatározása : 31 500
Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel: 70 500
Összes bilirubin meghatározása szérumban: 55 500
Konjugált bilirubin meghatározása szérumban: 1 950
Glukóz meghatározása: 79 500
Trigliceridek meghatározása: 36 000
Összkoleszterin meghatározása: 36 000
HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel: 3 750
Nátrium meghatározása: 72 000
Klorid meghatározása: 72 000
Kálium meghatározása: 72 000
Összes kalcium meghatározása: 10 800
Foszfor meghatározása: 2 850
Magnézium meghatározása: 3 750
Karbamazepin meghatározása: 900
Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel: 900
Laktát meghatározása: 450
Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben: 1 200
Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben: 1 050
Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása: 9 750
Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása: 64 500
Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása: 64 500
Kreatin-kináz (CK) meghatározása: 6 300
Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása: 49 500
Alfa-amiláz meghatározása: 10 350
Alkalikus foszfatáz meghatározása: 39 000
CK-MB meghatározása immungátlással: 2 550

Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel: 600
Vas meghatározása : 22 500
Total transzferrin meghatározása: 3 000
Haemoglobin A1c: 7 200
D-dimer: 900
IgE meghatározása: 300
Digoxin meghatározása: 600
T4 szabad frakció meghatározása: 3 300
Thyreoidea-Stimuláló Hormon : 10 500
Prostata specifikus antigén (PSA): 2 700
Prokalcitonin (PCT) meghatározása: 450
Hs Kardiális troponin meghatározása: 2 400
Mindösszesen vizsgálat: 974 550
Saját tulajdonú gép paraméterei:
Készülék típusa, megnevezése: cobas 6000 / c501
Gyártó: Roche / Hitachi
Származási ország: Japán
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az eljárás egyik részében sem alkalmaz opciót, jelent pont csak
azért került megjelölésre, hogy Ajánlatkérő a karaktereket felhasználhassa.
I.
A II.1.4) pont folytatása:
c) Ajánlatkérő III., V., VII., VIII., X., XI., és XII. részek tekintetében a kért anyagok szállítását a
Tenderlapokon szereplő követelményeknek megfelelő laboratóriumi készülékek használatba
adásával együtt kéri úgy, hogy ajánlatkérő a laboratóriumi készülékek használatáért az ajánlattevő
által megajánlott bérleti díjat fizet.
d) Ajánlatkérő a IX., XIII., és XIV. részek tekintetében ajánlatkérő a kért anyagok szállítását kéri.
e) Ajánlatkérő az I.-VII. részek tekintetében kéri megadni mennyiségként és beárazni az adott
részben megjelölt vizsgálatokhoz szükséges egyéb kiegészítő anyagokat is (kontroll, kalibrátor,
mosó- és rendszeroldat, egyéb segédanyagok).
f) Az ajánlattevő feladata a megajánlott készülékekhez szükséges viztísztító készülék, valamint a
szünetmentes tápegység biztosítása, annak folyamatos karbantartásával, javításának biztosításával.

Ajánlatkérő a fenti b) és c) pont tekintetében 3 évnél régebbi gépeket nem fogad el, azaz a
legöregebb megajánlott gép legfeljebb 2017. évi gyártmányú gép lehet, amely gépekhez csatolni kell
a készülékek magyar nyelvű leírását is.
I.-X. részek esetén:
A reageneseknek az előírt kiszállítástól számított felhasználhatósági ideje legalább 3 hónap.
I., II., IV., és VI. részek és III., V., VII., VIII., X., XI., és XII. részek tekintetében irányadó:
Ajánlattevő csak olyan használt készülék ajánlhat meg, amelyre gyártói garancia van, vagyis a
szerződés teljes időtartamára jótállási idővel rendelkezik, valamint meghibásodás esetén 24 órán
belül, ha szükséges megkezdi az esetleges javításokat. Ha ajánlattevő a készüléket nem tudja
megjavítani, cserekészülék biztosítása szükséges 72 órán belül.
A fentieket karakterkorlát miatt AK nem ismétli meg az egyes részeknél külön-külön.
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ABBAN AZ ESETBEN, HA AJÁNLATTEVŐ HASZNÁLATBA
ADANDÓ GÉPET IS MEGAJÁNL:
1. Az ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott készülékek leszállítását, üzembe helyezését,
a felhasználók oktatását valamint a tesztek applikációját a használatba adásra kerülő készülékek
vonatkozásában is.
2. A szerződés időtartama alatt az ajánlattevő által megajánlott készülékek teljes körű jótállása,
szerviz és karbantartás elvégzése ajánlattevő feladata és költsége
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK:
1. A szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő tulajdonában lévő, illetve a használatba adásra kerülő
készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő informatikai rendszeréhez (jelenleg:
GlobeNet Labworks/Aseco) nyertes ajánlattevő feladata és költsége.
2. Az ártáblában részletezett vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kontrollok,
kalibrátorok, valamint a saját tulajdonú és a megajánlott készülékekhez szükséges működtető
oldatok és segédanyagok megajánlását kérjük.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hematológia rutin
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hematológiai vizsgálatokhoz saját tulajdonú Sysmex XN 1000 hematológiai automatára reagensek és a
hozzájuk tartozó segédanyagok, rendszeroldatok, kontrollok beszerzésére kerül sor.
Haematológia vizsgálatok és 18 havi vizsgálatszám:
5 paraméteres fvs differenciálás: 60 450
minőségi vérkép festése: 2100
retikulocita számlálás: 750
Mindösszesen vizsgálat: 63 300
Saját tulajdonú gép paraméterei:
Készülék típusa, megnevezése: Sysmex XN1000
Gyártó: Sysmex
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hematológia sűrgős, ügyelet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sürgősséggel és ügyeletben végzett hematológiai vizsgálatok elvégzéséhez reagensek és a hozzájuk
tartozó segédanyagok, rendszeroldatok kontrollok megajánlását kérjük készülék biztosításával.
Haematológia vizsgálatok és 18 havi vizsgálatszám
Vérkép 5 paraméteres fvs differenciálás: 20 175
Mindösszesen vizsgálat: 20 175
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Véralvadási vizsgálatok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Véralvadási vizsgálatokhoz saját tulajdonú Sysmex CA 660 készülékre reagensek és a hozzájuk tartozó
segédanyagok, rendszeroldatok, kontrollok megajánlását kérjük.
A megajánlott reagensek legyenek applikálhatóak a háttérműszerként használt Stago Compact ST4
készülékekre.
18 havi vizsgálatszám:
Thrombin ido meghatározása: 75;
Prothrombin meghatározása: 25 500;
Aktivált parciális thromboplasztin idő: 750;
Fibrinogén meghatározása: 675,
Mindösszesen vizsgálat: 27 000
Saját tulajdonú gép paraméterei:
Készülék típusa, megnevezése: Sysmex CA 660
Gyártó: Sysmex
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vizeletvizsgálat rutin
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rutin vizeletvizsgálatok elvégzéséhez reagensek és a hozzájuk tartozó segédanyagok, rendszeroldatok
kontrollok megajánlását kérjük készülék biztosításával.
18 havi vizsgálatszám
Általános vizeletvizsgálat min. 8 paraméter: 50 250
Mindösszesen vizsgálat: 50 250
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
2 Az aszkorbinsav hatásának kiküszöbölésére nincs szükség külön tesztmezőre (Nincs szükség/
Szükség van) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vizeletvizsgálat sürgős/ügyelet
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A sürgős és ügyeleti vizsgálatokhoz saját tulajdonú Uriscan proII készülékre reagensek és a hozzájuk
tartozó segédanyagok, rendszeroldatok, kontrollok megajánlását kérjük.
18 havi vizsgálatszám:
Általános vizeletvizsgálat min. 8 paraméter: 6 000
Mindösszesen vizsgálat: 6000
Saját tulajdonú gép paraméterei:
Készülék típusa, megnevezése: Uriscan ProII
Gyártó: Sysmex
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Elektroforézis
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fehérje elektroforézis elvégzéséhez reagensek és a hozzájuk tartozó segédanyagok, rendszeroldatok
kontrollok megajánlását kérjük készülék biztosításával..
18 havi vizsgálatszám:
Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben: 300
Mindösszesen vizsgálat: 300
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Li meghatározás
Rész száma: 8

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Lítium meghatározáshoz reagensek és a hozzájuk tartozó segédanyagok, rendszeroldatok kontrollok
megajánlását kérjük készülék biztosításával.
18 havi vizsgálatszám:
Lithium meghatározása: 300
Mindösszesen vizsgálat: 300
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szerológiai vizsgálatok
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A manuális szerológiai vizsgálatokra a reagensek megajánlását kérjük..
18 havi vizsgálatszám:

Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel: 225
Széklet vér kimutatása: 2250
Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat: 150
TPHA vizsgálat: 75
EBV Epstein-Barr spec. AT kimutatása: 75
Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása: 120
Terhességi próba immunológiai módszerrel: 225
Barbiturát minoségi kimutatása: 150
Benzodiazepinek kimutatása: 150
Narkotikumok kimutatása (5 paraméteres vizelet drogteszt) amfetamin, cocain, metamphetamin,morphin,
THC(cannabis) 750
Mindösszesen vizsgálat: 4 170
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Allergén specifikus IgE
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Inhalatív, nutritív és darázscsípés allergén specifikus IgE vizsgálatokhoz reagensek és hozzájuk tartozó
segédanyagok, rendszeroldatok, kontrollok megajánlását kérjük készülék biztosításával.

18 havi vizsgálatszám:
Allergén specifikus IgE meghatározása: 6000
Mindösszesen vizsgálat: 6000
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mikrobiológiai táptalajok, antibiotikum korongok é
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33698100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(A részhez tartozó II.2.1. pont a rövidített elnevezést tartalmazza 50 karakterben)
Rész ismertetése:
Mikrobiológiai vizsgálatokhoz táptalajok, antibiotikum korongok és egyéb vizsgálatokhoz szükséges
reagensek megajánlását kérjük antibiotikum korongadagoló készülékek biztosításával.
18 havi mennyiség:
Csöves táptalajok - 18 havi fogyás/db
Enterococcus agar: 300
Russel 3 ml: 900
Szelenites dúsító 5 ml: 450
SLS: 300
Ureum: 1 800

Citrát: 1 200
Malonát: 1 200
SIM: 1 200
OF: 1 800
Nitrát: 300
Todd-Hewitt 2 ml: 300
King B: 150
CM aerob : 1 050
CM anaerob: 600
Loewenstein-Jensen táptalaj: 1 800
Összesen darab: 13 350
Antibiotikum korong -18 havi fogyás/db
Amikacin 30 ug: 32 250
Amoxycillin – clavulansav 2+1 ug: 5 375
Amoxycillin – clavulansav 20+10 ug: 26 875
Ampicillin 2 ug: 10 750
Ampicillin 10 ug: 26 875
Ampicillin-Sulbactam 10+10 ug: 10 750
Azitromycin 15 ug: 5 375
Aztreonam 30 ug: 5 375
Cefalexin 30ug : 10 750
Cefazolin 30 ug: 5 375
Cefepim 30 ug: 16 125
Cefixim 5 ug: 10 750
Cefotaxim 5 ug: 10 750
Cefoxitin 30 ug : 26 875
Ceftazidim 10 ug: 21 500
Ceftriaxon 30 ug: 21 500
Cefuroxim 30 ug: 26 875
Chloramphenicol 30 ug: 5 375
Ciprofloxacin 5 ug: 32 250
Clindamycin 2 ug: 16 125
Doripenem 10 ug: 5 375
Ertapenem 10 ug: 26 875
Erythromycin 15 ug: 16 125
Fusidinsav 10 ug: 10 750
Gentamicin 10 ug: 32 250
Gentamycin 30 ug: 5 375
Imipenem 10 ug: 16 125
Levofloxacin 5 ug: 5 375
Linezolid 10 ug: 5 375
Meropenem 10 ug: 10 750
Moxifloxacin 5 ug: 5 375
Metronidazol 5 ug: 5 375
Metronidazol 50 ug: 5 375
Mupirocin 200 ug: 16 125
Nalidixsav 30 ug: 5 375
Nitrofurantoin 100 ug: 21 500
Norfloxacin 10 ug: 32 250
Novobiocin 5 ug: 5 375
Optochin 5 ug: 10 750
Oxacillin 1 ug: 16 125
Penicillin G 1 IU: 5 375
Piperacillin-tazobactam 30/6 ug: 10 750
Polymixyn B 300 IU: 26 875
Quinupristin/Dalfopristin 4,5+10,5 ug: 10 750
Rifampicin 5 ug: 10 750
SPS: 5 375
Streptomycin 300 ug: 5 375
Sulfametoxazol-trimethoprim 23,75 +1,25 ug: 32 250

Teicoplanin 30 ug: 10 750
Tetracyclin 30 ug: 10 750
Tigecyclin 15 ug: 16 125
Tobramycin 10 ug: 32 250
Vancomycin 5 ug: 5 375
Cefotaxim + clavulánsav 30+10 ug: 1 075
Ceftazidim + clavulánsav 30+10 ug: 1 075
X-faktor diagnosztikus korong: 1 075
V-faktor diagnosztikus korong: 1 075
X+V-faktor diagnosztikus korong: 1 075
Epekorong: 5 375
AmpC ESBL set: 17 200
Cefinase 55622: 1 075
Összesen db: 797 650
Egyéb mikrobiologiai anyagok 18 havi fogyás
PYR teszt : 180 teszt
PBP2 latex agglutinációs teszt: 75 teszt
Oxidáz reagens: 150 x 0,75 ml
Ehrlich-féle Indol reagens: 150 teszt
Indoxyl strip: 75 db
Hippurát: 75 db
Anaerob indikátor (rezazurin): 300 db
Streptococcus csoportmeghatározáshoz latex agglutinációs teszt: 180 teszt
Staphylococcus aureus latex agglutinációs teszt: 300 teszt
Rotavírus+ Adeno széklet gyorsteszt: 1 200
Clostridium difficile A+B toxin kimutatásához immunkromatográfiás gyorsteszt: 750
Meningitist leggyakrabban okozó baktériumok sejtfalantigénjének latex agglutinációs kimutatása: 38 teszt
Összesen: 923 teszt
1600 db
75 ml
Lemezes táptalajok 18 havi fogyás/db
Columbia véres agar: 18 000
EM agar: 16 200
Csokoládé agar: 4 500
Vancomycines csokoládé agar: 1 800
Müller Hinton agar: 9 000
Véres Müller Hinton agar: 7 200
Schadler agar: 600
Schadler agar + Neomycin: 450
Brillantzöld agar: 2 400
DC agar: 2 400
CCDA agar: 1 500
Bismut sulfit agar: 4 800
Chromobio candida agar: 300
Törzsagar: 300
Sabouraud chloramphenicol agar: 300
DNase agar: 30
Clauberg agar: 60
Mindösszesen vizsgálat: 69 840
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Identifikáló kitek, előszűrő táptalajok
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33698100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Identifikáló kitek, előszűrő táptalajok beszerzése készülék biztosításával.
18 havi mennyiség:
Baktériumok tenyészetből való identifikálásához félautomata rendszer + softver Mennyiség db/18 hónap
Enterális nem fermentáló baktériumok: 60
Gram positív baktériumok: 60
Neisseria+ haemophilus: 15
Anaerob baktériumok: 60
Enterobacteriaceae család törzseinek elkülönítése biokémiai reakciókkal mikrotiter lemezen (legalább 24
reakció) + reagensek: 720
Mindösszesen Identifikáló kitek: 915
Előszűrő táptalajok
Haemokultúra 18 havi fogyás/db
Hemokultúra palack aerob: 450
Haemokultúra palack anaerob : 450
Haemokultúra palack gyermek: 450
Mindösszesen előszűrő táptalajok: 1350
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: E-tesztek
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33698100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
E-tesztek megajánlását kérjük.
18 havi mennyiség:
E-tesztek - 18 havi fogyás/db
Ampicillin E teszt 32 ug: 45
Cefotaxime E teszt 256: 45
Ceftriaxone E teszt 256: 45
Cefixim E teszt 256: 45
Ciprofloxacin E teszt 256: 45
Colistin E teszt 256: 45
Clindamycin E teszt 256: 45
Doxicyclin E teszt 256: 45
Erytromycin E teszt 256: 45
Gentamicin E teszt 256: 45
Imipenem E teszt 32: 45
Meropenem E teszt 256: 45
Metronidazol E teszt 256: 45
Penicillin E teszt 256: 45
Quinupristin/dalfopristin E teszt 256: 45
Rifampicin E teszt 32: 45
Teicoplanin E teszt 256: 45
Tigecyclin E teszt 256 45
Vancomycin E teszt 256 45
Összesen db: 855

(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztikus kontrolltörzsek
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33698100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diagnosztikus kontrolltörzsek és savók megajánlását kérjük
18 havi mennyiség:
Diagnosztikus savók - 18 havi fogyás/ml
Salmonella OA polivalens savó: 9
Salmonella OB polivalens savó: 9
Salmonella HM polivalens savó: 4,5
Salmonella savó 1,4,5,12: 4,5
Salmonella savó 4,5,12: 4,5
Salmonella savó 1,9,12: 4,5
Salmonella savó i: 4,5
Salmonella savó g,m (9,12): 4,5
E. coli polivalens savó I.: 9
E. coli polivalens savó II.: 9
E. coli polivalens savó III.: 9

Y. enterocolitica savó: 4,5
Összesen ml: 76,5
Kontrolltörzsek 18 havi fogyás/db
Acinetobacter baumannii 150001: 1,5
Acinetobacter lwoffii 160001: 1,5
Aeromonas hydrophyla 186001: 1,5
Alcaligenes faecalis 140041: 1,5
Bacillus subtilis ATCC 6051: 1,5
Campylobacter jejuni 200001: 1,5
Candida albicans ATCC 90028: 1,5
Candida glabrata ATCC 90030: 1,5
Candida tropicalis ATCC 90874: 1,5
Citrobacter freundii 47001: 1,5
Clostridium difficile: 1,5
Enterobacter cloaceae 54041: 1,5
Enterococcus faecalis 80171: 1,5
Escherichia coli 35034: 1,5
Escherichia coli 35052: 1,5
Escherichia coli ATCC 25922: 1,5
Haemophilus influenzae 94519: 1,5
Moraxella catarrhalis ATCC 25238: 1,5
Neisseria gonorrhoeae 122001: 1,5
Pasteurella multocida 96101: 1,5
Proteus mirabilis 61369: 1,5
Proteus mirabilis 61370: 1,5
Pseudomonas aeruginosa 170006: 1,5
Salmonella Enteritidis 10092: 1,5
Salmonella hartford 10063: 1,5
Shigella sonnei HNCMB20044: 1,5
Staphylococcus aureus 110007: 1,5
Staphylococcus aureus 112002: 1,5
Staphylococcus aureus ATCC 25923: 1,5
Staphylococcus aureus 112003: 1,5
Staphylococcus saprophyticus 110008: 1,5
Streptococcus agalactiae 80200: 1,5
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619: 1,5
Streptococcus pneumoniae HNCMB84503: 1,5
Streptococcus pyogenes 80002: 1,5
Streptococcus pyogenes 80153: 1,5
Yersinia enterocolitica 98001: 1,5
Összesen db: 55,5
(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 Reagensek szállítási határideje [munkanap] : min.2 munkanap max. 15
munkanap 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
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.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bek. irányadó.
1.) Kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolás:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján
az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a
hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
2.) Kizáró okok fenn nem állásának igazolás:
A 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 Rendelet 8.§,
10.§, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá.
A Rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a Rendelet III. Fejezetben említett igazolási módok a
Rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
A Rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek készíteni, és a meghatalmazott AT által
benyújtani figyelemmel a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, mely esetben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó más szervezet vagy személy külön EEKD-t kötelesek benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a Rendelet 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.
Felhívjuk a figyelmet a Rendelet 13. §-ra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása két
szakaszban zajlik:
1.) Előzetes igazolás:
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági
szereplő szorítkozhat az EEKD IV. rész alfa szakaszának kitöltésére anélkül, hogy az EEKD IV. rész
bármely további szakaszát ki kellene töltenie. (azaz elég kitöltetnie az EEKD IV. rész alfa szakaszát.)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek
benyújtani.
2) Igazolás:
A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a
Rendelet 21. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
a) Csatolni kell a Rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja és a 22. § szerint, a felhívás feladásától
visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az ajánlati
felhívás III.1.3) a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak
ismertetését. Az ismertetés(ek)nek tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét
- a szállítás tárgyát, olyan részletezettséggel, hogy abból a felhívás III.1.3 a) pontjában foglaltak
egyértelműen kiderüljenek (I.-X rész esetében tartalmazza a viszgálatszámot, XI.-XIV. részek
tekintetében tartalmazza a darabszámot)
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év és hónap és nap megjelöléssel)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
A Rendelet 21./A§-a és a 22. § (2) – (4) bekezdései. irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be a felhívás
feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb a felhívás feladásától visszafelé
számított 6 éven belül megkezdett egy vagy több szerződés alapján teljesített
aa) – az I. rész tekintetében legalább 480 000 vizsgálathoz szükséges mennyiségű
labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciát
ab) - a II. rész tekintetében legalább 31 000 vizsgálathoz szükséges mennyiségű
labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciát
ac) - a III. rész tekintetében legalább 10 000 vizsgálathoz szükséges mennyiségű
labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciát
ad) - a IV. rész tekintetében legalább 13 500 vizsgálathoz szükséges mennyiségű
labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciát
ae) - az V. rész tekintetében legalább 25 000 vizsgálathoz szükséges mennyiségű
labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciát
af) - a VI. rész tekintetében legalább 3 000 vizsgálathoz szükséges mennyiségű
labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciát
ag) - a VII. rész tekintetében legalább 150 vizsgálathoz szükséges mennyiségű
labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciát
ah) - a VIII. rész tekintetében legalább 150 vizsgálathoz szükséges mennyiségű
labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciát
ai) - a IX. rész tekintetében legalább 2 000 vizsgálathoz szükséges mennyiségű
labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciát

aj) - a X. rész tekintetében legalább 3 000 vizsgálathoz szükséges mennyiségű
labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciát
ak) - a XI. rész tekintetében legalább 34 000 db labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai
eszközök szállítására vonatkozó referenciát.
al) - a XII. rész tekintetében legalább 650 db labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai
eszközök vonatkozó referenciát.
am) - a XIII. rész tekintetében legalább 420 db labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai
eszközök szállítására vonatkozó referenciát.
an) - a XIV. rész tekintetében legalább 25 db labordiagnosztikumok és/vagy labordiagnosztikai
eszközök szállítására vonatkozó referenciát.
A I.-X. részek tekintetében irányadó:
Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattal érintett részek közül a legmagasabb
vizsgálatszámra vonatkozó fenti referencia követelményt kell ajánlattevőnek teljesítenie.
A XI.-XIV. részek tekintetében irányadó:
Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattal érintett részek közül a legmagasabb
darabszámra vonatkozó fenti referencia követelményt kell ajánlattevőnek teljesítenie.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső
hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Az I.-XIV. részek tekintetében irányadó:
A referencia egy vagy több szállításból származó szerződéssel igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: Forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A részteljesítésekről a havi elszámolásokat követően az Ajánlattevő által kiállított számla - annak
kézhezvételétől számított 60 napon belül egyenlíti ki az AK, figyelemmel a Ptk. 6:130.§. (1) - (2) bek,.-ben,
az 1997. évi LXXXIII törvény 9/A.§-ban írtakta és a Kbt. 135.§. (1) (5) (6) bekezdésben foglaltakra.
Fizetési késedelem esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke
- a Ptk.6:155.§ (1)bek. rendelkezéseire figyelemmel - a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.
Kötbérekre vonatkozó rendelkezéseket lásd a szerződéstervezetben.
A Kbt. 27/A. §-a 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 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: 2020/01/15 (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: 2020/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben
történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint történik.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok 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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:
a) az EKR rendszerben kiadott ŰRLAPOKAT (Felolvasólap, Kbt. 62. § (1) bek. k) kb), Kbt. 62.
§ (1) bek. k) kc), EEKD, Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67. § (4) bek. Nyilatkozat folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról) továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr. 13. §-ban
meghatározott iratokat.
b) Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr.
2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
c) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában
d) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 25.§ (3)-(4) bekezdései vonatkozásában
e) - amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni,
nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű
fordítását benyújtani.

f1) – valamennyi ajánlattel érintett rész esetében csatolni kell az AT által cégszerűen aláírt részletes
árajánlatot
f2) – amennyiben az ajánlattevő használatba adandó készüleket is megajánl, úgy az ezen
ajánlatával érintett rész esetében csatolnia kell az AT által cégszerűen Tenderlapot a megajánlott
készülék vonatkozásában
f3) A részletes árajánlatban ajánlattevőnek meg kell adnia valamennyi rész esetében:
- az ajánlott termék megnevezését (gyártó és/vagy típus és cikkszám)
- ajánlott kiszerelést
g) valamennyi rész esetében valamennyi termékre vonatkozóan az ajánlattételkor érvényes 4/2009.
(III. 17.) Eüm rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és – amennyiben az a termék
forgalomba hozatalához szükséges a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet alapján – az orvostechnikai
eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű dokumentumot mely
szerint a termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendeletben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt
minőségi, megfelelőségi követelményeknek.
h) csatolandó a használatba adásra megajánlott gép magyar nyelvű leírása
2. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok
esetében: III.1.3).
3.
3.1. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont, valamennyi értékelési szempont esetében
valamennyi rész esetében.
3.2. A pontszámok kiosztásának módszere:
a) AK az 1. értékelési szempontnál és a 2. értékelési szempontnál Közbeszerzési Hatóság
2019. június 4. napi útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám) 1. számú melléklet A.1. aa) pontja
szerinti (az értékarányosítás módszerén belül) fordított arányosítást alkalmazza a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint valamennyi rész tekintetében.
b) AK a 3. értékelési szempontnál a pontozás módszerét alkalmazza a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint az V. rész tekintetében.
3.3. Valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a Szállítási határidő (naptári nap) értékelési
szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel
kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben
az ajánlattevő az alábbiaknál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az
esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.
2. értékelési szempont: 15 munkanap
Az ajánlat érvénytelen, amennyiben az ajánlattevő a 2. értékelési szempontra tett megajánlása
szerint a szállítási határidő a szerződés megkötésétől számított 15 munkanapot meghaladja.
Folytatás a VI.3.4) B I. 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.
I.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
II.
1. AK jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja
le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak.
Az EKR-el kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a KD II. Fejezetének II. fejezete tartalmazza.
2. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által
elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
3. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása
körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, melyet AT korábbi közbeszerzési eljárásban
elektronikus úton AK részére már benyújtott a Kbt. 69.§ (11a) bek. szerint.
4. Közös ajánlattétel esetén a Korm. r. 3. § (3) bekezdése és a Kbt. 35.§ (2)-(2a) pontja irányadó.
III.
1. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
2. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§. (2) bekezdés e) pontjában írt eredménytelenségi okot.
4. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
5. Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei
(különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. szerint kell eljárni.
6. AK az eljárás lebonyolításához felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót alkalmaz: Dr.
Kerek Éva Gabriella Lajstromszám: 00861, helyettese: Dr. Bábosik Roland Ottó Lajstromszám:
O1011,
7. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért AK a szerződésben a következő bontó feltételt köti ki:
AK szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116.
§ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési
eljárásban vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás
keretében, keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy
összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből
AKnak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
8. Az AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
9. AK kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
***
B. I.
A VI.3.) pont folytatása:
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő
ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét,
melyre az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával
azonos számú pontszámot ad és ebben az esetben az ajánlatkérő a pontszámok meghatározását
úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál:
2. értékelési szempont: 2 munkanap
II.
AK a IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
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:
2019/11/20 (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

Karcag Városi Önkormányzat (22130/2019)
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: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobos László
Telefon: +36 59500610
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu
Fax: +36 59311998
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karcag.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/EKR001463912019/
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/EKR001463912019/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: Milánói Világkiállítás - építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001463912019
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) Rövid meghatározás:
A beruházás célja a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcag városban.
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: Milánói Világkiállítás - építési beruházás
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: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5300 Karcag, Fürdő utca, hrsz.: 2934/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A pavilon eredetileg ideiglenes létesítménynek készült, valamint a rendeltetése is alapvetően eltér a tervezett
épületétől, ezért annak anyagai csak részben használhatóak fel: a teherhordó szerkezet felhasználására
nyílik lehetőség. A lebontott pavilonból felhasznált tartószerkezetet a beépítés előtt felül kell vizsgálni,
a szerkezeteknek teljesíteni kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 41. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeket.
A beépítendő építési termékek alapvető jellemzői tekintetében azok elvárt teljesítményét a bontott
építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal igazolja. Az acélszerkezetet kis mértékben
át kell alakítani és ki kell egészíteni.
A pavilon eredeti méretei a tervezett rendeltetéshez nem elegendőek, az eredeti kubushoz képest
pinceszinttel és előcsarnokkal bővül az épület.
Az épületszerkezeteknek meg kell felelni az épületenergetikai előírásoknak, ezért új határoló szerkezetek
kialakítására van szükség.
A tűzvédelmi előírások miatt az acélszerkezetek védelmét elsősorban tűzvédelmi mázolással kell megoldani,
de ahol ez nem alkalmazható, ott tűzvédelmi burkolat készül.
Az épületet a környező terepszinttől a megbízó programszolgáltatása alapján kb. 1,5 méterre ki kell emelni.
A jelenleg meglévő, szabályozott vízszintű vízállás partvonalát és kapcsolatait úgy kell kialakítani, hogy az
alkalmas legyen az épülethez kapcsolódó látványelem céljára is, itt egy vízparti látványstég épül. Az épület
kiemelése és a záportározó kialakítása miatt jelentős terepalakítás szükséges.
A területre készült Talajvizsgálati Jelentés és Talajmechanikai Szakvélemény szerint a mértékadó
talajvízszint a jelenlegi terepszinttől kb. -0,5 méteren található, így a pince padlószintje a mértékadó
talajvízszint alatt ~2,70 méterre található. A pince tartószerkezete ennek megfelelően vízzáró vasbetonból
készül, emellett talajvíznyomás elleni szigeteléssel is el lesz látva. Az épület pinceszintjének nagy
részén kiegészítő helyiségek (gépészet, raktár, ruhatár, vizesblokk, öltözök) és az ügyvitelhez szükséges
irodablokkok lesznek elhelyezve. A pinceszintről kijárat vezet a telekbelső felőli oldalra tervezett színpadhoz,
amely szabadtéri létesítmény, kisebb előadások megtartására szolgál.
A pince a felsőbb szintek kontúrján túllóg, e túllógások felületén felülvilágítók lesznek megvalósítva és itt
lesznek az épületgépészeti berendezések működéséhez szükséges áttörések.
Az épületben két akadálymentesen használható felvonó létesül, az egyik a pinceszintről indul, a másik a
földszintről, mindkettő a tetőterasz szintjére érkezik.
Az épület földszintjén helyezkedik el az új előcsarnok, az azzal egy légtérben lévő lépcsőház és az
előcsarnokhoz kapcsolódó felvonó. A földszinten kap helyet a rendezvényterem, amelynek a nyugati oldalán
technikai helyiség és öltöző egység, a keleti oldalán tároló helyiség kap helyet. A rendezvényteremből a
déli oldal felől is ki lehet jutni a szabadtérbe. A rendezvényterem többcélú tér, amelynek a berendezése
flexibilisen alakítható, a nézőtér, a színpad és az egyéb, a rendezvényhez kapcsolódó berendezések helye
nem fix.
Az emeleti szinten helyezkedik el a lépcsőházból nyíló közlekedő és galéria, valamint a keleti és nyugati
oldalon egy-egy kiállítótér. Az új előcsarnok fölött az északi oldalon a területen lévő vízállás és a karcagi
fürdő felé néző terasz található.
A földszint és a pince között szerelőszint lesz kialakítva a gépészeti szerelőszint. A szerelőfelület felé
búvónyílások lesznek kialakítva a földszint és a pinceszint felől is.
Jelen beruházás vonatkozásában a főbb mennyiségi adatok feltüntetésére azok nagy mennyisége miatt
Ajánlatkérőnek nincs lehetősége. A részletes műszaki leírásokat, a beruházás mennyiségi adatait a
közbeszerzési dokumentáció, helyszínrajzok és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/1. alkalmasság tek. megajánlott MV-M szakági felelős műszaki vezető
szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap, min. 0, max.36) 10
2 M/2. alkalmasság tek. megajánlott MV-KÉ szakági felelős műszaki vezető szakembernek a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap,
min. 0, max.36) 10
3 M/3. alkalmasság tek. megajánlott MV-ÉV szakági felelős műszaki vezető szakembernek a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap,
min. 0, max.36) 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés meghosszabbítása
Ajánlatkérő által biztosítva, maximálisan további egy évvel meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Jelen eljárás keretében lebonyolítandó, elvégzendő feladatok több munkafázisból és tevékenységből
állnak, ugyanakkor ezek egy műszaki-funkcionális és gazdasági egységet alkotnak, ugyanazon épületen
belül zajlanak.A tevékenységek részekre bontása nem lehetséges, hiszen ugyanazon munkaterületen,
ugyanabban az időben, egymáshoz kapcsolódó tevékenységek.
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: 1.) Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:
-a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, továbbá a Kbt. 63.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok
állnak fenn;
- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
2.)A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a
Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor az

egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2), továbbá a Kbt. 63.§ (1) bekezdésének hatálya alá. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) továbbá a Kbt. 63.§ (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
3.)Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá.
4.)Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben,
továbbá a 63.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
5.) Ajánlatkérő a kizáró okokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban
határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § alkalmazása alapján minden
olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való
szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
6.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ának megfelelően Ajánlattevő folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7.) Az alkalmassági követelményeknek való megfelelést ajánlatkérő a Kbt 69.§ (11) bekezdése
alapján, az abban foglaltaknak megfelelően ellenőrzi. A nyilvántartásokban szereplés tényét –
amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatok, tények ingyenes ellenőrzésre nincs mód – a
nyilvántartások kivonatának másolatának benyújtásával, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított
igazolásnak vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti,
szakmai kamarai tagság tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával
szükséges igazolni.
9.) Az ajánlati felhívás III.1.1.-III.1.4. pontja szerinti dokumentumok, igazolások benyújtása az
ajánlatban nem kötelező. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlatában az ajánlattételi határidő lejáratáig
benyújtja, Ajánlatkérő a 69.§ (4) bekezdése szerint jár el.
10.) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]:
Folytatás a III.1.2) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30. )
Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján igazolja, hogy az előző legfeljebb három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevétele elérte a 700.000.000.- Ft-ot, (azaz hétszázmillió forintot) attól függően, hogy az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §-ában, valamint a Kr. 19. §-ában foglaltak alapján
kell eljárnia.
Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő nyilatkoznia arról,
hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem szükséges a IV. szakaszban a részletes
adatok megadása. Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes
európai közbeszerzési dokumentum IV. szakaszának megfelelő kitöltésével nyilatkozik arról,
hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
teljesítésének igazolásait az ajánlatok értékelése során, a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire
figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
III.1.1. pont folytatása:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. §-a szerinti, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők - ha ez a letelepedés szerinti ország szabályai
szerint a tevékenység végzésének feltétele - nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,

jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Az alkalmasság előzetes igazolása az EEKD-ban
foglalt nyilatkozat megtételével s benyújtásával lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján ellenőrzi. A nyilvántartásban
szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó
adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást
vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély,
jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű
másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.; M/2.; M/3.; M/4. M/5. és M/6.
Az ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember (szervezet) bemutatását, megnevezése, végzettsége vagy képzettsége
(amennyiben az adott szakember tekintetében releváns) és szakmai tapasztalata ismertetésével.
Csatolandó továbbá:
- a szakember bevonására vonatkozó nyilatkozat
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (a követelményeknek megfelelő
részletezettséggel - szakmai gyakorlat esetében év, hónap bontásban),
- a végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok (amennyiben releváns),
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M/1., M/2., M/3., M/4. és M/5. pont szerinti szakembereknek a
szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész
Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki
vezetői jogosultsággal.
M/6. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (2) bekezdésének a) pontja
alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának visszafelé számított öt év legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését.
A Kr. 22. § (3) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
kell igazolni. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél
megnevezése, címe, elérhetősége, az építési beruházás tárgya, mennyisége, a teljesítés ideje
a kezdő és befejező időpont feltüntetésével év/hó/nap pontossággal, a teljesítés helye, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként teljesítette, úgy
a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit
teljesítette, illetőleg a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): - M/1. esetében: 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 2. pontja szerinti MVM Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület felelős műszaki vezetőt (FMV) vagy ilyen
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és
gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
- M/2. esetében: 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős
műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. pontja szerinti MV-KÉ Közlekedési építmények szakterület felelős
műszaki vezetőt (FMV) vagy ilyen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú, illetve azzal
egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
- M/3. esetében: 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős
műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja szerinti MV-ÉV Építményvillamossági szakterület felelős
műszaki vezetőt (FMV) vagy ilyen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú, illetve azzal
egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
- M/4. esetében: 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős
műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti MV-É Építési szakterület felelős műszaki vezetőt
(FMV) vagy ilyen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú, illetve azzal egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
- M/5. esetében: 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős
műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja szerinti MV-ÉG Építménygépészeti szakterület felelős
műszaki vezetőt (FMV) vagy ilyen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú, illetve azzal
egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakembert.

- M/6. esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db, az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított öt évben szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárt, Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek
kivitelezését magában foglaló épület építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó
referenciával/referenciákkal, illetve a kivitelezés/kivitelezések értéke nem éri el a 700.000.000 Ft-ot.
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:
Ajánlati felhívás feltételes jellege:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen beruházásra
megindított közbeszerzési eljárás eredményessége megállapításának feltétele a hazai költségvetési
forrásból finanszírozott támogatás, illetve támogatási szerződés módosításának elfogadása.
Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az (1)
bekezdésben foglalt határidő elteltét követően beállított, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre
nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a
szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye.
Jelen, feltételes közbeszerzés során az Ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást a
támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása
esetén. (Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján)
Folyt. 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: 2019/12/20 (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: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatot tartalmazó iratok
felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később automatikusan
kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal,
ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatot tartalmazó iratok felbontását az
EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később automatikusan kezdi meg.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatba csatolandók:
1.1. Felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti.
1.2.Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni
kell.)
1.3. A Kbt. 67. § (1) bek. alapján egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD).
1.4. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bek. szerint.
1.5. Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bek. szerinti aláírás minta.
1.6. Változásbejegyzési eljárás esetén változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás, továbbá a közbeszerzési dokumentumokban megtalálható,
cégszerűen aláírt nyilatkozat.
1.7. Közös ajánlattétel esetében konzorciális szerződés a Kbt. 35. § (2) bek. szerint.
1.8. Valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban, kivéve követelés érvényesítésének
alapjául szolgáló nyilatkozatok.
1.9. A Közbeszerzési Dokumentumok elérését az Ajánlattevő az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jelen közbeszerzési
eljárás elektronikus úton az EKR rendszer alkalmazásával biztosítja, az eljárás az EKR rendszer
alkalmazásával bonyolítandó le. Az EKR rendszer használata a 6. § (1) bekezdése alapján előzetes
regisztrációhoz kötött.
2. Egyéb információk
2.1 Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75.§ (1) és (2) bekezdésében
foglalt okok fennállása esetén. A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenség

alkalmazása Ajánlatkérő kötelezően alkalmazza: amennyiben az eljárás során nem nyújtottak be az
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, az eljárás eredménytelen.
2.2. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
2.3. Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontrendszer. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10 pont. A pontkiosztás módszere egyenes arányosítás, a
KD-ban kerül részletesen ismertetésre.
2.4. Nyertes AT-nek rendelkeznie kell a jelen építési beruházásra megkötött vagy kiterjesztett, a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti, a szerződés teljes időtartamára érvényes, a KDban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy
a jelen pont szerinti feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítással a szerződéskötés
időpontjában rendelkezni fog.
2.5. A III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1.-M6. szerinti feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők
jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
2.6.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar
nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.
2.7. Minden idegen nyelvű nyilatkozat, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban
csatolandó.
2.8. Ajánlatkérő részenként az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdésében
meghatározott esetekben az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.
2.9. Ajánlatkérő a helyszíni bejárást biztosítja az alábbi időpontban és helyen:, 5300. Karcag, Fürdő
utca hrsz:2934/1.,, továbbá a Milánóból Karcagra szállított, bontott építési termékek raktározási
helyszínén (5300 Karcag, Szivárvány u. 4. 6516/2 hrsz) időpont: 2019. december 9. 11:00 óra. (A
helyszíni bejárás vonatkozásában a találkozási pont Ajánlatkérő székhelye)
Folytatás a VI.4.3) pontban:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.3) pont folytatása
2.10. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték
adásához, amelynek összegét 15.000.000.- Ft összegben határozta meg. Az ajánlati biztosítékot
az ajánlattevőknek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben kell az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, a Kbt. 54.§-ában foglaltak alkalmazásával.
Az ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12053005-01000953-00100009
számú bankszámlájára történő átutalással, illetve a bankszámlára történő közvetlen befizetéssel
lehetséges teljesíteni. A teljesítés igazolását (bank által kiadott, hitelesített igazolás) Ajánlatkérő kéri
az ajánlathoz csatolva rendelkezésre bocsátani ( legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig).

2.11. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem biztosít
újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az AT az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2.12. A Kbt. 131.§ (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szerződés nem köthető meg az
összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
2.13. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
2.14. Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
2.15.AT-nek az AF-ben és a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
2.16. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok
bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2.17. FAKSZ: Dr. Kovács Zoltán Pál, lajstromszáma: 00153
2.18. Ajánlatkérő a IV.2.6 pont tekintetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
2.19. Irányadó: Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:
A nyertes ajánlattevő az előleg igénylésén túlmenően 9 db rész- és 1 db végszámla benyújtására
jogosult. Ajánlatkérő A Kbt. 135.§ (7) bekezdése szerint a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának, de
legfeljebb e legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Kifizetés: a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., alvállalkozó igénybe
vétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, illetve 32/B§-ában foglaltak szerint
átutalással, utófinanszírozással.
A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme forint (HUF).
A fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 2011. évi CXCV. tv., 368/2011. (XII.31.) Korm. r.,
2011. évi CXCVI. tv., 2013. évi V. tv. 6:155.§-a.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési és meghiúsulási
kötbér.
Ajánlatkérő az elvégzett munkák esetében minimálisan 12 hónap jótállás vállalását várja el. A
további részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. (szerződéstervezet)
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:
2019/11/20 (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

Közintézmények Szolgáltató Irodája (22430/2019)
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: Közintézmények Szolgáltató Irodája
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90397905
Postai cím: Dózsa György Utca 17-19.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ulicsné Erdős Erzsébet
Telefon: +36 54402004
E-mail: ulicsne@gmail.com
Fax: +36 54402004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kosziberettyo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001480492019/
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/EKR001480492019/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: Élelmiszerek beszerzése 2020
Hivatkozási szám: EKR001480492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
I. rész: Sertés- és marhahús: 11 tétel, 14.226 kg
II. rész: Húskészítmények: 29 tétel, 7.321 kg
III. rész: Baromfihús: 7 tétel, 10.288 kg
IV. rész: Gyümölcs és zöldség: 65 tétel, 75.376 kg, 33.495 db, 723 csomag
V. rész: Mirelit termékek: 36 tétel, 15.295 kg
VI. rész: Száraztészták: 8 tétel, 3.617 kg
VII. rész: Különféle vegyes élelmiszerek: 118 tétel, 24.332 kg, 29.810 db, 7.430 liter, 50 doboz, 136 csomag,
60 karton
VIII. rész: Különféle vegyes élelmiszerek: 58 tétel, 3.284 kg, 2.092 db, 230 liter
IX. rész: Tej, tejtermékek: 36 tétel, 3.982 kg, 59.531 db, 49.701 liter, 1.380 doboz
X. rész: Kenyér, pékáruk: 62 tétel, 15.556 kg, 267.069 db
XI. rész: Instant termékek: 42 tétel, 1.335 kg, 14.599 db
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 108402000 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: Sertés- és marhahús
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
I. rész: Sertés- és marhahús, 11 tétel, 14.226 kg.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 12.650.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és

erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 15180000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől
eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
II. rész: Húskészítmények, 29 tétel, 7.321 kg
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 4.600.000 Ft.

A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 5520000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől
eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Baromfihús
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
III. rész: Baromfihús, 7 tétel, 10.288 kg
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 4.700.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 5640000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől
eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Gyümölcs és zöldség
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
IV. rész: Gyümölcs és zöldség, 65 tétel, 75.376 kg, 33.495 db, 723 csomag.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 13.685.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott

szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 16422000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől
eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit termékek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
V. rész: Mirelit termékek, 36 tétel, 15.295 kg.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 6.800.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 8160000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől
eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Száraztészták
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15851100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
VI. rész: Száraztészták, 8 tétel, 3.617 kg.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 1.400.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 1680000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől
eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)

Elnevezés: Különféle vegyes élelmiszerek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
VII. rész: Különféle vegyes élelmiszerek: 118 tétel, 24.332 kg, 29.810 db, 7.430 liter, 50 doboz, 136 csomag,
60 karton.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 14.100.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 16920000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől
eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Különféle vegyes élelmiszerek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
VIII. rész: Különféle vegyes élelmiszerek, 58 tétel, 3.284 kg, 2.092 db, 230 liter.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 4.800.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 5760000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől
eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
IX. rész: Tej, tejtermékek, 36 tétel, 3.982 kg, 59.531 db, 49.701 liter, 1.380 doboz.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 13.100.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 15720000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől
eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, pékáruk
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
X. rész: Kenyér, pékáruk, 62 tétel, 15.556 kg, 267.069 db.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 12.000.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak

lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 14400000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől
eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Instant termékek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:

15882000-4
15893000-4

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
XI. rész: Instant termékek, 42 tétel, 1.335 kg, 14.599 db.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 2.500.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 3000000 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a
rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől
eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1)–(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Előzetes igazolás: 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: K.r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.
Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a K.r. II.
Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Utólagos igazolás: A Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban
felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a K.r.. 8.§ 10.§ és 12-16.§ szerint kell
igazolnia az Ajánlatkérő Kbt.
69. § szerinti felhívására.
A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglalt rendelkezések helyett a
Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e
megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD -t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
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.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR iratminta) nyújt be a kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
A kizáró okok igazolásakor ajánlattevő legyen figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsának
útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról

és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2019.
évi 33. szám; 2019. február 15.), valamint a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Európai
Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (KÉ 2019. évi 33. szám, 2019. február
15.) foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint biztosítja az öntisztázás
lehetőségét.
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:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
A gazdasági szereplőnek az ESPD IV. rész (Kiválasztási szempontok) „alfa” szakaszát (az összes
kiválasztási szempont általános jelzése) kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további
szakaszát ki kellene töltenie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltakra.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt,
valamint ha ajánlatkérő szükségesnek ítéli, akkor az őt követő ajánlattevő(ke)t felhívja azon
dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági
követelményeknek az alábbiak szerint:
M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, a beszerzés
tárgyával megegyező tárgyú szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)
bekezdés a)-b) pontja szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint,
az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- a szerződés (szállítás) tárgya;
- a teljesítés ideje (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.
M2) Ajánlattevőnek
- csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a
nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeket
teljesítő, így különösen a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004.EK rendeletben
meghatározott követelményeket teljesítő, az eljárás tárgyának szállítására alkalmas
szállítóeszközzel, továbbá
- nyilatkozzon arról, hogy hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a szerződés időtartama
alatt folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezni fog.
M3) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés i) pontja
alapján
- a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek a leírását, valamint
- cégszerű nyilatkozatát, melyben valamennyi általa megajánlott termék esetében nyilatkozik arról,
hogy a megajánlott termékek gyártója/gyártói rendelkeznek az ajánlattételi határidő időpontjában
érvényes HACCP tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően
alkalmazza.

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 a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő az EEKD-t az EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők
rendelkezésére,
ezért a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő
teszi meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Az ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik
- az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves időtartamon
belül,
- legalább 12 hónapos folyamatos teljesítéssel történt,
- szerződésszerűen teljesített,
- legalább egy darab,
- az adott részajánlatban szereplő, abban meghatározott élelmiszer(ek) szállítására vonatkozó
referenciával.
Az adott részre vonatkozóan benyújtott referencia mennyiségének minimum el kell érnie:
- I. részre történő ajánlattétel esetén a 7.000 kg-ot;
- II. részre történő ajánlattétel esetén a 3.500 kg-ot;
- III. részre történő ajánlattétel esetén az 5.000 kg-ot;
- IV. részre történő ajánlattétel esetén a 38.000 kg-ot;
- V. részre történő ajánlattétel esetén a 8.000 kg-ot;
- VI. részre történő ajánlattétel esetén a 2.000 kg-ot;
- VII. részre történő ajánlattétel esetén a 15.000 kg-ot;
- VIII. részre történő ajánlattétel esetén a 2.000 kg-ot;
- IX. részre történő ajánlattétel esetén a 2.000 kg-ot;
- X. részre történő ajánlattétel esetén a 8.000 kg-ot;
- XI. részre történő ajánlattétel esetén a 800 kg-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdés
a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szállításokat 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.
M2) Ajánlattevő a nyilatkozata alapján rendelkezzen legalább egy db az ajánlattétel szerinti
élelmiszer termékek szállítására alkalmas, a hatályos jogszabályokban meghatározott
követelményeket teljesítő:
- az I-III., V. és IX. részek esetében különösen a 853/2004 EK rendeletben (a teljesítéshez hűtésre
alkalmas szállító járműnek kell rendelkezésre állnia),
- a IV., VI-VIII., X. és XI. részek esetében különösen a 852/2004. EK rendeletben
meghatározott követelményeket teljesítő szállító járművel, továbbá
- nyilatkozatában vállalja, hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a szerződés időtartama
alatt folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezni fog.
M3) Ajánlattevő rendelkezzen érvényes, az élelmiszer előállítás folyamatában az élelmiszer
veszélytelenségét (közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai) garantáló HACCP rendszer
működtetésére vonatkozó, bármilyen nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt
érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű dokumentummal a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján 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:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér)
részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumban csatolt keretmegállapodás tartalmazza.
2. Kifizetés a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdései és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint.
3. A részletes árajánlatban feltüntetett mennyiségek tervezett mennyiségek, melyek csupán az ajánlatok
összehasonlítását szolgálják, beszerzési kötelezettséget, és bármiféle mennyiségi korlátot nem jelentenek.
Ajánlatkérő a részére szükséges termékeket a nyertes ajánlattevőtől (ajánlattevőktől) az általuk megajánlott
árakon szerzi be.
4. A közbeszerzési eljárás jogalapja: a keretmegállapodás megkötésére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja
alapján kerül sor.
5. 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.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2020/01/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (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.
Folytatás a VI.3.25. pontban.
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 valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan biztosítja a KD elérhetőségét az EKR rendszerben.
2) 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/.
3) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
4) 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.
5) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében 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.
6) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)
bekezdés szerint.
7) Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
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) bekezdés 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) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa megajánlott termékek közösségi származású
árunak minősülnek-e.
12) Az ajánlathoz csatolni kell magyar nyelvű termékleírásokat, továbbá az I-III., V-VI., IX. rész, és a
VII. részen belül a 60-66. tételek vonatkozásában gyártmánylapokat a szállítandó termékekről.
13) A II., VI., VII. és IX. rész vonatkozásában az ajánlat részeként csatolni kell a termékmintákat a
KD-ban meghatározott termékek vonatkozásában a KD- meghatározott mennyiségben.
14) A VI. rész, valamint a VII. részen belül a 60-66. tételek esetében valamennyi megajánlott
termékre vonatkozóan csatolandó a főzési utasítás.
15) Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a 2008. évi XLVI. törvényben foglaltakkal kapcsolatban a
KD-ban foglaltak szerint.

16) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmi követelményeit a KD tartalmazza.
17) Valamennyi alkalmassági követelmény szigorúbb a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest.
18) Ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimumot a rendelhető
termékekkel kapcsolatban.
19) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint
érvényesül.
20) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra!
21) AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
22) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
23) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint történik.
24) FAKSZ: Dr. Kerekes Ferenc (lajstromszám: 00140).
25) 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.
26) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási
rendeletei, és a Kbt. 2.§ (8) bek. szerint a Ptk. az 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: 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:
2019/11/20 (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

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (22336/2019)
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: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001476462019/
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/EKR001476462019/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: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTVA meglévő Intercom rendszer upgrade
Hivatkozási szám: EKR001476462019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32321200-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő meglévő utasító (Intercom) rendszerének felújítása új hardverek és szoftverek beszerzésével
adásvétellel vegyes felhasználási szerződés keretében a II.2.4) pontban és közbeszerzési
dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.
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: MTVA meglévő Intercom rendszer upgrade
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

32321200-1

További tárgyak:
32340000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya:
Az MTVA (Intercom) utasító rendszerének felújítása új hardverek és szoftverek beszerzésével a
közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.
A beszerzéssel kapcsolatos elvárt tulajdonságok:
• Új eszközök és szoftverek kompatibilitása az MTVA székházban jelenleg is működő Clear Com Eclipse
digitális utasító mátrix rendszerrel (2db Eclipse Omega és 1db Eclipse Median, amelyek etherneten és
optikai MADI hálózaton csatlakoznak egymáshoz). A meglévő rendszer-elemek: analóg hang/RS-422
digitális interfészen keresztül kapcsolódó panelek és Ethernet hálózati kapcsolatra képes IP utasító panelek,
mátrixok, illesztő egységek, illetve beleértve a hangrendszert is, amely optikai MADI link-en keresztül
csatlakozik a mátrixokkal.
• A leszállított termékekre, rendszerelemekre 12 hónap gyártói garanciát, gyártói supportot és firstline
supportot kell biztosítani.
• Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított termékekre, rendszerelemekre 12 hónap + adott esetben további 12
(azaz összesen 24 hónap (1. opció)), és adott esetben újabb további 36 hónap (azaz összesen 48 hónap (2.
opció)) gyártói garanciát, gyártói supportot (támogatást) és firstline supportot kell biztosítania.
• Csak új (nem használt, bemutató darabként sem üzemeltetett) eszközök (termékek) kerülnek elfogadásra
• A műszaki leírásban részletezett tulajdonságoknak és elvárásoknak megfelelő, beszerezni kívánt
rendszerre a műszaki leírásban táblázatos formában megtalálható példa (referencia konfiguráció), összesen
107 db részből (rendszerelem) áll azzal, hogy a rendszerelemek be és összeépítését AK szakemberei
végzik.
• Nyertes AT feladata verifikálni az összeállított rendszer üzemszerű és hibamentes működését. Az AT-nek
olyan rendszer eszközöket kell megajánlania, amikkel biztosítható a folyamatos 7/24 órás üzemvitel.
1. Szoftver esetében az ajánlat tartalmazzon:
• egy 64 bites rendszerkonfigurációs szoftvert,
• a mai műsorgyártási folyamatban is használt virtuális party line és fizikai négyhuzalos kapcsolatokat
konfiguráló grafikus kezelőprogramot, amellyel a kapcsolóterem összeköti a stúdiókat a külső közvetítési
helyszínekkel, valamint
• a beépítésre kerülő utasító központhoz tartozó Dual User licencet.
2. Hardver esetében az ajánlat tartalmazza:
• a rendszerben működő egyik Omega mátrix tápegységeinek cseréjét,
• a Dect vezeték nélküli utasító rendszert, valamint
- legalább 15 kártya befogadására képes mátrix központot és
- 3 db MADI kapcsolati kártyát, 1 db hangszint mérő/kijelző kártyát és a jelenlegi, rendszerbe illeszkedést
lehetővé tevő 1 db optikai/fiber kártyát
- kijelzővel ellátott panelek a műszaki leírás szerint
- Clear Com Pico típusú mobil utasító központ helyettesítését szolgáló utasító központot
- a független, vezeték nélküli utasító központ firmware bővítését
• az új rendszer képes legyen kommunikálni a szokványos mobilhálózatokon működő okos/mobiltelefonokkal
Egyenértékűségre vonatkozó felívás:
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) szerint elfogad a megjelölt referenciaszintet jelentő egyedi
eszközökkel egyenértékű eszközöket is, amennyiben azok (i) a fentiekben megjelölt műszaki jellemzők és

(ii) a fenti kompatibilitási követelmények szempontjából is igazolhatóan egyenértékűek és az elvárt minőségi
egyezést biztosítják.
A KD-ben meghatározott egyedi terméktől eltérő eszköz megajánlása esetén az egyenértékűséget igazolni
kell olyan leírás csatolásával, amelyből az egyenértékűség jellemzői kétséget kizáróan megállapíthatók.
A megajánlott termékeknek összességében egy működő rendszert kell alkotniuk, a műszaki leírásban
megadott összes paraméter és funkcióigény teljesülésével.
További részletes elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 52 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: AK 12 hónap gyártói garanciát, 12 hónap gyártói supportot (támogatást) és 12
hónap firstline supportot kíván igénybe venni azzal, hogy opcionálisan további 12 (azaz összesen 24
hónap (1. opció)), és újabb további 36 hónap (azaz összesen 48 hónap (2. opció)) gyártói garanciát,
gyártói supportot (támogatást) és firstline supportot is kéri megajánlani. Az opciók lehívásáról AK
legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig dönt.
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:
Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: A beszerzés ugyanazon műszaki egységet érintő, egymással összefüggő
rendszereket érint, amely okán a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető a részekre történő
ajánlattétel biztosítása [Kbt. 61. § (4)]
II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
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 (AT), alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az AT, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben szereplő kizáró okok
valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74.
§ (1)]

A Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ nem kerül
kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése
szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén
a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett GSZ az ajánlat
vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró
ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §)
foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
(EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával
teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3)
szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további
AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása
alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III.
Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy
nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett AT-(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti
részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és
a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.
rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett GSZ-k esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az AT arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)].
A „Kbt. 67. § (4) bek” megnevezésű űrlap tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen
eljárásban alkalmazott kizáró okok megjelölésével („Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése”) a nyilatkozatot
az AT-nek ki kell egészítenie, enélkül a nyilatkozatban foglaltak nem megfelelőek.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Kr.
II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak
(EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
(EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKDban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő
az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19.
§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően hozzáfér a Kr. IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a
gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes
igazolás módja:
Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassága igazolható

P1) az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó,
közbeszerzés tárgyából (intercom (azaz utasító) rendszer és/vagy rendszerelemek szállításából)
származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően,
hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)].
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alk. követelményekre vonatkozó közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
szempontból, ha
P1) nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében
legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 43.000.000,- HUF, közbeszerzés tárgya
szerinti (intercom (azaz utasító) rendszer és/vagy rendszerelemek szállításából származó)
árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek.
c) pont]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az
ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, azzal,
hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt
az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Kr.
II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak
(EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
(EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKDban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő
az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben
további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
(AK) felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak
megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. §
(4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].
AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt.
69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett,
a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI.
Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) Az AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három
év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (intercom (azaz utasító) rendszer
és/vagy rendszerelemek szállításából származó) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a

szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (legalább a rendszerelemek megnevezését és számát, olyan
részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan
megállapítható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban),
a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (1) a)]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben
a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem mo.-i
szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK – az AT/alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti
tartalmú igazolással kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, képzettségük és szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, valamint a képzettséget igazoló dokumentumok, és saját kezűleg
aláírt, aktuális munkáltató megnevezését is tartalmazó szakmai önéletrajzuk – feltüntetve legalább
az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat, így különösen a releváns képzettséget és
szakmai gyakorlatot (gyakorlat megszerzésének kezdő és befejező időpontját, legalább év/hónap
pontossággal azzal, hogy a szakmai gyakorlat rendelkezésre állása szempontjából az ajánlatkérő a
megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe) –, és saját kezűleg aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatuk vagy azok egyszerű másolatának csatolásával.
AK felhívja a figyelmet, hogy a szakembereket az EKR-ben található iratminta (űrlap) használatával
is be kell mutatni.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem
rendelkezik összességében legalább 80 db broadcast intercom (azaz utasító) rendszerhez
szükséges rendszerelemek szállításából származó referenciával,
M2) nem rendelkezik legalább 1 fő, magyar nyelven középfokú szinten írni és beszélni képes
(anyanyelvi vagy ennek hiányában középfokú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű, a nyelvtudást
igazoló képzettséggel rendelkező), felsőfokú villamosmérnök vagy felsőfokú informatikus
végzettséggel, és legalább 9 hónap broadcast intercom (azaz utasító) rendszer specifikus területen
szerzett támogatási és firstline support tapasztalattal rendelkező szakemberrel. [Kbt. 65. § (1) b),
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) b)]
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódóan AK közli, hogy a bemutatott referencia
akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon)
belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás befejezése) erre az időszakra esik,
figyelemmel a Kr. 21. § (1) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK az ajánlati felhívás
feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett
teljesítéseket veszi figyelembe.
Az M2) alkalmassági követelményhez kapcsolódóan AK közli, hogy a szakember önéletrajzát olyan
részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek
való megfelelés.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembert kötelező a
szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakembereket az EKR-ben található „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” és „Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról”
iratminta (űrlap) használatával is be kell mutatni. A nyilatkozat-űrlap kitöltésén túl csatolni
szükséges a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának, és rendelkezésre állási nyilatkozatának
egyszerű másolatát. A szakember önéletrajzát olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból
egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés. [321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) b)]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az EKR űrlapot (,,Nyilatkozat bemutatott szakemberek
szakmai tapasztalatáról”) ki kell egészíteni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberre vonatkozó
információkkal (szükség szerint: szakmai tapasztalat megnevezése, annak időtartama összeadva)
összefoglaló jelleggel, összhangban a szakmai önéletrajzával.
Az alkalmassági követelmények tekintetében közös ajánlattevők együttesen, vagy AT bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni

a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
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:
AK rendelkezik a pénzügyi fedezettel. A beszerzés nem EUból származó forrásból kerül finanszírozásra.
AK a Kbt. 135. § (1)-nek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el azzal, hogy a
nyertesAT a leszállított eszközök ellenértékét a leszállítást, beüzemelést, átadás/átvételt követően utólag,
és ezzel egyidejűleg a rendszertámogatásra vonatkozó díj ellenértékét a támogatás kezdő időpontjában
(opció igénybevétele esetén a rendszertámogatásra vonatkozó szolgáltatás ellenértékét éves fordulónapján,
egy összegben, évente előre) - melyet AK a támogatás teljesítés időpontjának tekint – jogosult a számlát
benyújtani, melynek ellenértéket egy összegben előre, a teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak
megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-i szerint, a számla kézhezvételének
napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki
Folytatás a VI.4.3) pontban
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: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (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: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszeren (EKR) keresztül kell benyújtani elektronikusan (amely nyilatkozat tekintetében az EKRben űrlap áll rendelkezésre ott a nyilatkozatot az űrlap használatával kell benyújtani)
Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.)Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§(1b)-(1c) bekezdése tartalmazz
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 40-41/C.§, ill.
424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a
felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT)
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el
Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/
tamogatas/ címeken
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT/kapacitás nyújtók
képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel
azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak
az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
3) Ajánlathoz csatolni kell
a. felolvasólapot az összesített ajánlati árral (nettó HUF) (EKR űrlap kitöltésével),
b. az összesített ajánlati árat alátámasztó és a megajánlott termékek megnevezését tartalmazó
részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerint)
c. az ajánlatnak tartalmaznia kell szükség szerint – ha ajánlattevő nem a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott referenciatípusú termékeket (mintakonfigurációt) ajánlja meg –
a megajánlott termékekre vonatkozó műszaki, szakmai leírást, termékismertetőt, termék adatlapot,
amely(ek)ből kétséget kizáróan megállapítható az előírt műszaki követelményeknek való megfelelés
és a meglévő rendszer(ek)be való beillesztés esetén a hibamentes működés. Mintakonfiguráció
vagy annak valamely elemének megajánlása esetén e tényről kell nyilatkozni az ajánlatban (és a
mintakonfiguráció szerinti termékről nem kell a fentiek szerint szakmai anyagot csatolni).
d. AT nyilatkozatát új termékek szállításáról, illetve arról, hogy az AT a szerződéskötés időpontjára
és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog a termékek és szolgáltatások (amelyet gyártó
esetenként termékként definiál) gyártójától/gyártó által erre feljogosítottól származó szervezettől

származó nyilatkozattal, hogy jogosult a rendszereinek, termékeinek Magyarország területén történő
forgalmazásra és az azokkal kapcsolatos támogatási tevékenység ellátására azzal, hogy az erre
vonatkozó gyártói (vagy azzal egyenértékű egyéb) nyilatkozato(ka)t (annak másolati példányait)
nyertessége esetén a kötendő szerződéshez csatolni fogja (szerződéskötés feltétele).
e. a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65. § (7) szerinti nyilatkozatokat
f. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók
képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel
azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak
az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
g. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját
h. ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását
i. amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy
annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait
4) Kiegészítés IV.2.7) ponthoz: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt.68.§(1b)-(1c)
bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatok felbontását
az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, két órával később kezdi meg [424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 15. § (2)]
További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban.
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: 1. Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
2. AK az eljárásban való részvételt 900000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit
ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani Kbt.54.§ szerint (közös ajánlattétel esetén
elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)]
befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár
AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000,
befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet bizt.
okirat vagy biztosítási készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan
nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani,
hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)]
3. Kiegészítés a III.2.2) ponthoz:
Ajánlatkérő (AK) részszámlázási lehetőséget csak az opció igénybevétele esetén biztosít. AK
előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§(6)szerint
Szerződést megerősítő biztosítékok:
1. Késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett termékek nettó vételára, mértéke a kötbéralap
0,7 %-a naponta, de legfeljebb a kötbéralap 14%-a.
2. Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén, amennyiben az AK a nyertes AT hibás teljesítést
elfogadja, a késedelmi kötbér összegének megfelelő összeg.
Amennyiben az AK szavatossági jogával (kijavítás/kicserélés) élni kíván, úgy a nyertes AT a
késedelmi kötbér mértékének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni az AK részére.
3. Meghiúsulási kötbér: ha AK a nyertes AT felróható szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől,
vagy azonnali hatállyal felmondja a szerződést, alapja: a szerződés szerinti teljes nettó vételár,
mértéke a kötbéralap 16%-a.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
Részletes feltételek KD-ban
4. Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszköz és szolgáltatás felel meg és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
5. AK az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását a felhívás feladásának
napján érvényes, a MNB által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi
el.
6. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
7. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint
8. Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
9. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
10. AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
11. AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban
állapítja meg az AT-k alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.2) és III.1.3) pont P1), M1) és M2)
pontjában foglaltak szerint
12. AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]
13. Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok
irányadók.
14. Az AF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017.
(XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
15. AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr.
Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)
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:
2019/11/20 (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

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (22376/2019)
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: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001454932019/
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/EKR001454932019/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: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nézettségmérés és adatbázis szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001454932019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás nézettségmérési és adatbázis szolgáltatás tárgyban
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: Nézettségmérés és adatbázis szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72320000-4

További tárgyak:
79311000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: műszeres televíziós nézettségmérési szolgáltatás (adatbázis és mérési
eredmények) biztosítása 12 hónapra nyújtott szolgáltatás teljesítéséig, az alábbiak szerint.
Ajánlatkérő (AK) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(Mttv.) 136. § (3) bekezdése alapján a törvényben meghatározott forrásaiból köteles a közszolgálati
médiaszolgáltató (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.) tevékenységét, feladatainak ellátását támogatni.
Előbbi támogatási feladata alapján AK köteles elősegíteni a közszolgálati médiaszolgáltatónak az Mttv.
100/A. § (1) bekezdésében, valamint 100/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, amely alapján
a közszolgálati médiaszolgáltató köteles évente stratégiai tervet készíteni, illetve a szolgáltatásainak
közszolgálati jellegét és értékét, médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását megvizsgálni, amelynek
részét képezi a közszolgálati médiaszolgáltatás nézettségi és egyéb médiafogyasztási adatainak
elemzése is. Az együttműködési megállapodás alapján AK folyamatosan beszerzi, és a közszolgálati
médiaszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgálati médiaszolgáltatás programjainak nézettségére
vonatkozó adatokat és adatbázisokat, valamint az ezek feldolgozásához szükséges szoftver(eke)t abból
a célból, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató az Mttv-ben rögzített előbbi feladatait hatékonyan és
gazdaságosan elláthassa. Előbbiek alapján AK a nyertes ajánlattevő (AT) által szolgáltatott nézettségmérési
adatok, adatbázis és mérési eredmények megismerését és használatát biztosítja a közszolgálati
médiaszolgáltató részére. AT-k az ajánlatukat – különösen az ajánlati ár meghatározása tekintetében – az
előbbi körülményekre tekintettel kötelesek összeállítani.
A nyertes AT feladata a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által támogatott közszolgálati
médiaszolgáltató műsorszolgáltatásai (M1, M2, M4, M5, a Duna és Duna World vagy ezen csatornák
későbbi utódai) tekintetében, a magyarországi televíziós háztartásokban lakó 4 éven felüli népesség
televízió nézésének legalább 1120 háztartásból álló panel mintán történő műszeres mérése automatikus
műsorrögzítési rendszerrel, az egyes háztartásokban működő valamennyi televízió készüléken, a
sugárzási platformtól függetlenül, valamint ilyen irányú mérések adatainak gyűjtése olyan produkciós
szoftver segítségével, amely automatikusan állítja elő az adatokat, illetőleg biztosítja, hogy az adatok
visszamenőlegesen is elérhetőek legyenek, ezen adatokból adatbázis készítése, annak kezelése,
feldolgozása és karbantartása, valamint biztosítása AK, valamint általa a közszolgálati médiaszolgáltató
részére. AK elvárása, hogy a napi produkcióba kerülő háztartások száma minden esetben legalább 1.008
háztartás legyen (a minimálisan 1120 háztartásból álló teljes panelmintából).
A nyertes AT percenkénti nézettségi adatok gyűjtésére köteles a nap 24 órájában, az év minden napján,
illetőleg az adatfelvételt következő munkanapokon köteles az előző napi mérés eredményeit összegező
online adatszolgáltatásra.
A szolgáltatás nyújtása során biztosítani kell AK döntési lehetőségét arra vonatkozóan, hogy hozzájárule a méréssel érintett csatornák nézettségi adatainak nyilvánosságra hozatalához. AK az előbbieknek
megfelelő adatbázis adatait 2020.03.01. napjától kezdődően kéri rögzíteni, függetlenül a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási keretmegállapodás megkötésének időpontjától. Nyertes
AT-nek biztosítania kell, hogy a vállalkozási keretmegállapodás megkötésének időpontját megelőző
nézettségmérési adatok utólagos rögzítése technikailag kivitelezhető. A kötendő szerződés összesen 12
havi nézettségmérési adat beszerzésére irányul.
Nyertes AT-nek a szerződés időtartama alatt legalább egy alkalommal koincidencia vizsgálatot kell
lefolytatnia, amely a panel háztartások 40%-ára terjed ki.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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 (AT), alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az AT, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok
valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74.
§ (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ nem kerül
kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése
szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén
a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §)
foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
(EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával
teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3)
szerint, a közös AT-k a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további
AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK)
felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm.
rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/
igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági
szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.
rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az AT
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)]. A „Kbt. 67. § (4)
bek” megnevezésű nyilatkozat-űrlap tekintetében AK felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban
alkalmazott kizáró okok megjelölésével („Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése”) a nyilatkozatokat az AT-nek
ki kell egészítenie, enélkül a nyilatkozatokban foglaltak nem megfelelőek.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Kr.
II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak
(EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
(EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKDban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő
az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19.
§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően hozzáfér a Kr. IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a
gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes
igazolás módja:
P1) AT-nek az ajánlati feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó,
közbeszerzés tárgyából (műszeres televíziós nézettségmérés, és az erre alapuló adatbázis
szolgáltatás) származó áfa nélkül számított árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
Ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)].
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

Az alk. követelményekre vonatkozó közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
szempontból, ha
P1) nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében
legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 170 000 000 HUF, a közbeszerzés tárgya
szerinti (műszeres televíziós nézettségmérés, és az erre alapuló adatbázis szolgáltatásból
származó) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek.
c) pont]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az
ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, azzal,
hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt
az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek.-nek megfelelően, a Kr. II.
Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak
(EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
(EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK
által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV.
rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben
további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
(AK) felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak
megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. §
(4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].
AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt.
69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett,
a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI.
Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) Az AT alkalmassága igazolható az AF feladásától visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (műszeres televíziós nézettségmérésre, és az erre
alapuló adatbázis szolgáltatásra irányuló) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szerződést
kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); a referencia tárgyát és
mennyiségét (különösen: mérési gyakoriság, mintanagyság, olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés
idejét (kezdő és befejező időpont (év/hó/nap bontásban)), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]
M2) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség
(műszeres nézettségméréshez és adatfeldolgozáshoz szükséges komplex rendszer) leírásával olyan
részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható. [Kr. 21.
§ (3) i) pont]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben
a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem
magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő – AT/alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott,
előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból ha:
M1) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban)
összességében nem rendelkezik, a közbeszerzés tárgya szerinti műszeres televíziós
nézettségmérésre, és az erre alapuló adatbázis szolgáltatásra irányuló olyan referenciával
(referenciákkal), amely(ek)
- percenkénti nézettségi adatok gyűjtésére irányultak a nap 24 órájában, legalább 840 háztartásból
álló teljes panel mintán és ezen belül a napi produkcióba kerülő háztartások száma minden esetben
legalább 756 háztartás,
- legalább egymást követő 9 hónap folyamatos (megszakítás nélküli) időtartamot foglalt magában;
M2) ha nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges megfelelő műszeres
nézettségméréshez és adatfeldolgozáshoz szükséges komplex rendszerrel, az alábbiak szerint:
- a kiválasztott háztartásokba telepítendő műszer,
- ajánlatkérőnél telepítendő adatfeldolgozó, és az adatlekérdezést lehetővé tevő szoftverek,
- a rendszer működését biztosító hardware és hálózati eszközök,
- automatikus műsorrögzítési rendszer,
- olyan produkciós szoftver, amely automatikusan állítja elő az adatokat, illetőleg biztosítja, hogy az
adatok visszamenőlegesen is elérhetőek legyenek,
- teljes nézettségi, műsorcím és reklámfilm adatbázis előállításához szükséges háttérrendszer és
biztonsági rendszer.
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor
tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szállítás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett
és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) szerint.
Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítést követően havonta utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított
számla ellenében, a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételének napját
követő 30 napos fizetési határidővel, átutalással történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdései
szerinti késedelmi kamatok és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányok érvényesek.
Szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi/hibás teljesítési kötbér: 150.000 Ft/nap, de legfeljebb a teljes
vállalkozói díj 5 %-a, meghiúsulási kötbér: a szerződés hátralévő időtartamára vonatkozó teljes vállalkozói díj
5 %-a (elállás vagy felmondás esetén)

Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (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: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a
Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, két órával később kezdi
meg [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)]
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra,
részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását
a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató
és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://
ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció /
További közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart
kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül
kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll
rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Ajánlathoz csatolni kell
- felolvasólapot az összesített ajánlati árral (nettó HUF)
- az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerint)
- a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
- közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók
képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel
azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak
az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
- AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját
- amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy
annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot
4) AK az eljárásban való részvételt 1.000.000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az
ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint (közös ajánlattételi esetén
ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani) [Kbt. 35.§(5)]
Befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár.
AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000.
Befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé
tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet
biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének
alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek
[424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4)]
5) Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: Tekintettel a beszerezni kívánt szolgáltatások egységességére
és egymásra épülésére (műszeres nézettségmérésen alapuló elemzések és adatbázis) a
részajánlattétel biztosítása a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető [Kbt. 61. § (4)]
6) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszköz és szolgáltatás felel meg és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban.
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: 1) Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
2) A jelen eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás alapján a beszerzés
megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja alapján kerül sor. Ennek során a
keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség
terheli. [Kbt. 104. § (3)]
3) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás
tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
5) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest
szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3)
pontjai tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]
6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
7) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
8) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot [Kbt. 75.§(6)]
9) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.
10) Az AF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017.
(XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
11) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi
Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)
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:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt (22246/2019)
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: 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.mezohegyesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezohegyesbirtok.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/EKR001441932019/
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/EKR001441932019/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: 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: Műtrágya beszerzése IV.
Hivatkozási szám: EKR001441932019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24420000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Műtrágya beszerzése IV. - 2019
Műtrágya beszerzése a 2020-as évre vonatkozóan.
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: Granulált karbamid műtrágya beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

24400000-8

További tárgyak:
24440000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Granulált karbamid 46 % nitrogén alapú műtrágya beszerzése.
Mennyiség: 1000 tonna
Big-bag zsákos kiszerelésben.
Az üres big-bag zsákok visszaszállítása nyertes ajánlattevő feladata.
Az áru lerakodását Ajánlatkérő biztosítja.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

Ajánlatkérő kiköti, hogy a szerződés teljesítésének időszaka a II.2.7) pontban meghatározott időszak.
Előteljesítés nem megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: MAS műtrágya beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24400000-8

További tárgyak:
24440000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MAS (mészammon salétrom) (27 % nitrogén tartalmú) műtrágya beszerzése.
Mennyiség: 300 tonna
Big-bag zsákos kiszerelésben.
Az üres big-bag zsákok visszaszállítása nyertes ajánlattevő feladata.
Az áru lerakodását Ajánlatkérő biztosítja.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő kiköti, hogy a szerződés teljesítésének időszaka a II.2.7) pontban meghatározott időszak.
Előteljesítés nem megengedett.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben:
Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjában, továbbá (2) bekezdésének
a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12-16. §-ának
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok
hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére,
továbbá a 74. § (1) bekezdésére
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. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az 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 kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk
kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés
tárgya (1. részben: granulált karbamid nitrogén alapú műtrágya szállítása, 2. részben: mészammon
salétrom alapú műtrágya szállítása) szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. §
(1)-(2) bekezdései szerint.
A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
21. § (1a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása
során.
Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

• a szerződést kötő másik fél megnevezését;
• a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontja év-hónap-nap pontossággal);
• a szállítás tárgyát;
• a szállítás mennyiségét;
• 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 és amelyből az ajánlatevő alaklamssága
egyértelműen megállapítható.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet
kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben
az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a
Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról
szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7)
bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és legfeljebb 3
éven (36 hónapban) belül szerződésszerűen teljesített
Az 1. részben: legalább 700 tonna granulált karbamid nitrogén alapú műtrágya szállítására
vonatkozó referenciával.
A 2. részben: legalább 200 tonna mészammon salétrom alapú műtrágya szállítására vonatkozó
referenciával.
Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta 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:
Valamennyi részben:
Kötbérek, biztosítékok:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi (max 20%) és meghiúsulási (max 20%) kötbért alkalmaz.
Biztosítékok: teljesítési biztosíték: 5%. A biztosíték rendelkezésre bocsátásról ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2019/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint,
valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.
A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak
szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) – (6)
nemleges tartalommal is csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő
költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb.
nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő
általi fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak
6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.
7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti
korlátozással.
8) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
11) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
12) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség
időtartama 30 nap.
13) Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb ár [Kbt. 76. § (2) bek. a) pont] figyelemmel
arra, hogy Ajánlatkérő konkrétan meghatározta a beszerzendő áruk valamennyi minőségi és
műszaki paraméterét a Műszaki leírásban, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen
követelmények szerinti áruk felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
a Műszaki leírásban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
14) FAKSZ: dr. Morison Márk (01042)
15) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
16) Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a termék konkrét típusmegjelölését, valamint
származási helyét.
17) Ajánlatba csatolni kell ajánlattevő által megajánlott termék vonatkozásában az 1907/2006/EK
rendelet szerinti biztonsági adatlapját.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (22494/2019)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23274835
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsi Róbert
Telefon: +36 96824919
E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu
Fax: +36 96824919
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hulladek.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hulladek.gyor.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/EKR001400032019/
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/EKR001400032019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Győr - jármű
Hivatkozási szám: EKR001400032019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés

34144510-6

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése.
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 - járműbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34144510-6

További tárgyak:

34144511-3

Kiegészítő szójegyzék

34144512-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Hulladékkezelő Központ – 9028 Győr Sashegy, Külső
Fehérvári út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (AF.I.1. pont 1. szervezet) feladatai között nevesítésre került többek között
a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a
továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Az AF II.1.1. pontjában meghatározott projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához
szükséges alábbi gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
Az 1-3. tétel tekintetében N3 kategóriájú (felépítményezett) tehergépjárművek (Gyűjtő-, és szállító járművek),
illetve a 4. tétel tekintetében O4 kategóriájú pótkocsi az alábbiak szerint:
Tétel (típus) sorszáma Tétel (típus) megnevezése mennyiség (db)
alap (am) opció (om)
1. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m3-es felépítménnyel, rakodódaruval am 2 om 1
2. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m3-es felépítménnyel, kétkaros konténeremelő
berendezéssel am 1 3. Kétkaros konténeremelő felépítményes konténerszállító gépjármű am 1 4. Konténerszállító pótkocsi am 1 Ajánlatkérő (AK) új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az 1. és 2. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes tehergépjármű, melyeknek kommunális
szilárd hulladék gyűjtésére alkalmasnak kell lenniük.
AK az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján. (AF.II.2.11)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva
történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt:
illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére

AK-ként szerződő végső kedvezményezett köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás
nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: A hordozó járművek (a 1-3. tétel) tekintetében garanciális időszakban a hiba bejelentését
követő 6 órán belül a felhasználó (AK/Vevő) szolgáltatási területén (NUTS HU221) a javítás az alábbi jótállás
körébe tartozó hibák tekintetében szakszerelővel, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosított legyen
(nyertes AT-ként szerződő fél 6 órán belüli időintervallumban köteles megfelelő személyi állománnyal a
javítást a helyszínen elkezdeni): önálló kommunikációra képes vezérlőegységek hibatárolóinak lekérdezése,
hibakódok törlése; alap beállítást igénylő beavatkozó elemek és/vagy jeladók, érzékelők alap beállítása;
vezérlőegységek gyártómű által előírt szoftverfrissítése; indításgátló rendszer és elektronikus kulcs
illesztés; részecskeszűrő kényszer (felhasználó által nem elvégezhető) regenerálása. Ezen túlmenően
valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban
a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes ATként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a
szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott
időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő
elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása.
Folytatás: AF II.2.11.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. alszempont: Megajánlott tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos
üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
2 2.2. alszempont: A megajánlott tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása
(g/kWh) 7
3 2.3. alszempont: A megajánlott tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx)
kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
4 2.4. alszempont: A megajánlott tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/
kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 2.5. alszempont: A megajánlott tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása
(g/kWh) -EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában meghatározott
alapmennyiségek és az ott, tételenként meghatározott opciós mennyiségek szerinti (maximum
az ott jelölt mennyiségek szerinti darabszámig terjedően) megfelelő mennyiségű eszközök
vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon azonos szerződéses

feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben
meghatározottak szerint.
Az AF II.2.4. pontjának folytatása:
Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő
elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A
betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és
Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembe
vételével.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket,
valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési
dokumentumok részét képező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
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: KEHOP-3.2.1-15-2017-00016
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a
Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött és
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg. [Kr. 3. § (5) bek.]
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.
§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. §
(1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
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. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.
AT legyen figyelemmel a Kr. 13. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának
benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a
alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az előzetes

igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az
EEKD IV. rész α pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi
számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának
napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (a felhívás feladásának napján már nem létező
számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az
alábbi minimális tartalommal:
a pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának
időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a
sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók
a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati
felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől
származó nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbinek lennie, a
megszűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást Ajánlatkérő elfogadja megfelelőként.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a
jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év felépítményezett
tehergépjárművek szállításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a
jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó
árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az
igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben
P.1. a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik, pénzforgalmi
számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a
felépítményezett tehergépjárművek szállításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el legalább a 180.000.000,- Ft összeget.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg
(P.1-2. pont szerinti követelmény).
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a
321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a
Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65. § alapján az alábbiakban

meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont
kitöltését).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes
európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az
alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb
befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy hat év
teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb kilenc éven
belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontja
alapján
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és
befejező ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szállítás tárgya
és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag
a ref.munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és
vizsgálata során. Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét
az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy
szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia
az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban
a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja
ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására
vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett, alábbi (több szerződéssel is teljesíthető) referenciamunká(kk)val:
Legalább 1 db kommunális szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas tehergépjármű szállítására
vonatkozó referenciával (referenciákkal)
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző72 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó
befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a késedelmes teljesítéssel érintett egyes járművek nettó vételárának 1%-a minden naptári
napra, össz. max.20%.
Meghiúsulási kötbér:a meghiúsulással érintett járművek nettó vételárának 20%-a.
Jótállás: 12hónap
Előleg: max. 30%
Elszámolása: minden részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos
mértékben, amíg az előleg teljes mértéke jóváírásra nem kerül. Az adott számla max. 50%-a számolható
el. Előleg-visszafizetési biztosíték: a szerződés elszámolható összegének 10%-a és a folyósított előleg
különbözetére jutó támogatás összegére.
Részszámla: gépjárművenként max. 1db számla a jármű sikeres műszaki átadás-átvételét követően. Az
utolsó jármű sikeres átadás-átvételét követően végszámla (utolsó számla).
Szerz. és kifizetés pénzneme: HUF.
2017. évi CL. tv. 260. §, Ptk. 6:130.§(1)-(2), Kbt.135. § (1), (5)-(6), 272/2014. (XI.5.) Kr. irányadó.
Utófinanszírozás. Támogatási intenzitás: a mindenkori TSZ szerinti. AF feladásakor: 90.162844%.
RészlII.
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: 2020/01/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (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: 2020/01/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása
elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását
az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatok
bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint kerül sor.
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) A Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazandó.
2) 321/2015. Kr. 30. § (4): szigorúbb.
3) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra
irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK
tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását (legalább az alapmennyiség
vonatkozásában), vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben
releváns TSZ mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK
a szerz. megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53.§(6)
bek. és a Ptk. 6:116.§(1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz.
pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy
a vált. bej. nem kerül elfogadásra.
Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
4) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár) valamint a 2. r. sz 2.1. és 2.2. alsz.
esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legalacsonyabb megajánlást tartalmazó
ajánlati tartalmi elemre a max., a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot a fordított
arányosítás módszerével KH úm. (KÉ 2019. évi 106. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. aa) pont.
AK a 2. r.sz. 2.3-2.5. alsz. esetében a legmagasabb megajánlást tartalmazó ajánlati tartalmi elemre a
max., a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot az egyenes arányosítás módszerével
osztja ki, KH útmutatója VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ab) pont. R. sz szerinti értékelés során adható
pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl: ADI.
5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a
megajánlott gépjárművek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK
által előírt min. paramétereknek való megfelelés. (AD II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat
csatolása szükséges kitöltve). AK felhívja a figyelmet, hogy ha valamely adat megfelelőségével
kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti
AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási
módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). AT továbbá csatolni köteles szakmai
ajánlata keretében a dok. részeként kiadott részletes táblázatot kitöltve (AD I. kötet 1.sz.melléklet)
a 2. értékelési r.sz-re tett megajánlásai alátámasztásaként, a gépjárművek üzemeltetése közbeni
energetikai és környezeti hatások ismertetéseként. AK előírja továbbá, hogy a 2. értékelési
r.sz.-re tett megajánlás alátámasztásaként szakmai ajánlat keretében AT csatolja a független
akkreditált laboratórium által végzett mérések jegyzőkönyvének másolatát, motortípusonként. AK
a mérési jegyzőkönyv mért adatokat tartalmazó releváns részét kéri csatolni melyből a megajánlás
szerinti adatok hitelesen visszaellenőrizhetőek. A mérési jegyzőkönyv mérés körülményeit és
részleteit rögzítő információs részének csatolása nem követelmény. Érvénytelennek minősül az az

ajánlat, amely nem a dok-ban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását
tartalmazza.
Szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű
képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó
kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek szerint. AK a szakmai ajánlat teljes
tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!
AK előírja, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést
hiánytalanul kitöltve.
6) Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft, a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén AK
10033001-00338752-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Részl: ADI. kötet, I. fejezet,
17. pontja tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
előírásai szerint.
További információk folytatása:
7) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Kbt. 35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
9) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) KR 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
10) AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 29. §-a, valamint az Európai Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a
Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–
2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási
és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) KR-ben
foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
más ajánlatkérő nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi
megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában ajánlatkérőként kizárólag a hirdetményfeladás technikai
okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt 2.
szervezet, azaz Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.
11) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz
megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
12) AK a jelen eljárásban a meghatározott N3 valamint O4 kategória alatt 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 2. § (9) bekezdés f) pontja szerinti járműkategóriát érti.
13) A műszaki leírás körében általános jelleggel és általános követelményként meghatározásra
kerül, hogy az EURO VI előírásoknak megfelelő megajánlás az, ami elfogadható. Az ennek meg
nem felelő megajánlások az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után. AK tájékoztatja AT-ket,

hogy az adott ajánlat e szerinti érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata körében, azaz
a típus megajánlás EURO VI előírásoknak való megfelelése körében az egyes megajánlásokat a
WHSC és WHTC mérési eredményeket alapul véve a DF-el kalkulált teszt eredmény (DF tényezővel
korrigált végső teszt eredmény) figyelembe vételével vizsgálja, az EURO VI norma adatok,
mint vetítési (az összehasonlítás alapján képező) adatok is ekként – DF tényezővel kalkulálva kerülnek figyelembe vételre. AK tájékoztatja AT-t, hogy a fentiek szerinti érvényességi vizsgálatot
értelemszerűen az EURO VI követelmények tekintetében vizsgált paraméterekre végzi el, így a 2.3.,
2.4. és 2.5. értékelési alszempontok esetében.
14) Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
15) Részajánlattétel kizárásnak indoka: AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy
alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása
gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás
tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek
részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és
egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel
kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá
válik a beszerzés.
16) AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát a Kbt.66.§(6)bek.tekintetében, nemleges válasz esetében
is.
17) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
18) Az eljárás során eljáró FAKSZ neve és lajstromszáma: Stumpf Gábor, lajstromszáma: 00063
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:
2019/11/20 (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

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (22521/2019)
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: 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://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://gov.pecs.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000280682019/
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/EKR000280682019/reszletek
(URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
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: Bánki D. U. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000280682019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Bánki Donát Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése” - TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001
Feltételes elj.: A tárgyi eljárás becsült értéke meghaladja az Ajánlatkérő számára TOP-6.5.1-16PC1-2017-00001 - „Bánki Donát Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése című Támogatási
Szerződés építési sora alapján rendelkezésre álló fedezet összegét, Ajánlatkérő a fedezet biztosítása
érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. 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. [Kbt.135.§ (12) bekezdés.]
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: Bánki D. U. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45261400-8

Kiegészítő szójegyzék

45262300-4
45262690-4
45310000-3
45421100-5
45261300-7
45111100-9
09331000-8
45312310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Bánki Donát u. Ált. Isk. - Pécs, Bánki Donát út 2., Pécs
574/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fejlesztéssel érintett létesítmény a Pécs, Bánki Donát út 2. számon található Pécs 574/1 helyrajzi számú
belterületi ingatlanon.
A program keretében a teljes épületegyüttes energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az energetikai
felújítás keretén belül valamennyi külső határoló szerkezet hőszigeteléséről gondoskodni szükséges
(homlokzati falak, felső födémek), a homlokzati nyílászárókat -azokat új korszerű hőszigetelő üvegezésű
ablakokra lecserélni szükséges. A fűtést, a használati melegvízellátást és a meglévő külső és belső
világítási rendszert (és azok kapcsolódó szerelvényeit) korszerűsíteni szükséges. Napelemek telepítése lett
előirányozva. A teljes épület meglévő fűtési és használati melegvíz ellátásának korszerűsítése szükségessé
vált. A fűtési, és használati melegvíz rendszer a kivitelezés során megújítására kerül. Az épületben minden
radiátor cseréje szükséges, a radiátorokat egyenként, „vandálbiztos” termosztatikus fejjel szabályozhatóan
kell kialakítani. Az épületen belüli fűtőköri szakaszolást el kell végezni.
A projekt részeként napelemes rendszerek telepítését szükséges elvégezni. A beruházás során kötelező
beépíteni a különböző eredetű megtermelt energia mérését lehetővé tevő eszközöket. A felújítás során az
épület nem lesz bővítve, a helyiségkapcsolatok nem változnak. Egy akadálymentes mosdó kerül kialakításra
az ebédlő déli oldalán, egy meglévő, de a jogszabályoknak nem megfelelő kialakítású akadálymentes wc
helyén. A meglévő tartószerkezetek változatlanul megmaradnak. A tornatermi részeknél az attika falak
nagy mértékű repedései miatt, az attikát le kell bontani és teljes hosszon újjá kell építeni. A gondnok lakás
és közösségi tér körüli lapostető néhány részén a betontakarás teljesen lerepedezett. Ezeken a részeken
betonjavítási munkák lettek előirányozva. A meglévő lapostető vízszigetelése az évek során többször
javításra került, jelenleg nem tapasztalhatók beázások.
A telek a szabályozási tervben meghatározott „javasolt helyi értékvédelmi területen” fekszik. A tervezett
kialakítás kizárólag településképi bejelentésköteles, a tervezett munkálatok nem építési engedélykötelesek.
Létesítmény összes nettó alapterülete: 6989,63 m2

Füvesítés:720m2
Homlokzati csőállvány:5510m2
Munkárok földkiemelése:142,5m3
Munkárokba földvisszatöltés:142,5m3
Visszatöltött föld tömörítése:203,5m3
Építési törmelék konténerberakása és szállítása:424m3
Beton járda bontás:576,5m2
Járdakészítés betonból:416,5m2
Homlokzati fal vakolása:4164m2
Lábazat vakolása:262m2
Fémlemezfedés alátéthéjazata:120m2
Fémlemez fedés egyszeres korcolással:120m2
Beltéri fa nyílászáró:3db
Homlokzati nyílászáró:
Alumínium beltéri ajtó:1db
Beltéri ablakrács elhelyezése:60db
Diszperziós festés:5588m2
Lapostető hőszigetelése kőzetgyapot lemezzel:130m2
Homlokzati fal hőszigetelése kőzetgyapottal:3750m2
Lábazati hőszigetelés xps lappal: 469m2
Meglévő bit. Lemez perforálása: 2010m2
Csapadékvíz elleni szigetelés:2476m2
Lejtésképző hőszigetelés:44m3
Lapostető hőszigetelése expandált lemezzel:2685m2
Alulról hűlő födém szigetelése EPS lappal:248m2
Fix homlokzati árnyékoló bontása:
Külső lamellás árnyékoló felszerelése, elektromos hajtással, 200x200 cm:20db
Külső lamellás árnyékoló felszerelése, elektromos hajtással, 400x200 cm:48db
Új napelemes rendszer telepítése:1készlet
Akadálymentes mosdó kialakítása:1db
Akadálymentes parkoló kijelölése:1db
Akadálymentesítés feliratainak elhelyezése:1készlet
Új villámvédelmi rendszer telepítése:1készlet
Indukciós készülék telepítése (hallássérültek számára):1készlet
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6)bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos
részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben
támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki
leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság
keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0,
max 36 hó) 10
3 Az M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság
keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0,
max 36 hó) 5
4 Az M.2.3/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság
keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0,
max 36 hó) 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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A közbeszerzési dokumentáció műszaki mellékleteként csatolt
01_Epitesz_Banki_onero_ árazatlan.xlsx nevű költségvetésben szereplő tételsorok OPCIÓS
TÉTELKÉNT szerepelnek tárgyi kivitelezési közbeszerzésben. (Opciós munkanemek: 2 db
földszintes (folyosó) épület energetikai felújítása, split klímák szerelése, valamint a tűzjelző rendszer
telepítése)
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, illetve attól számított 3 hónapon belül
jogosult egyoldalú nyilatkozattal megrendelni, a fedezet rendelkezésre állása esetén. Ezen
opcionális munkanemek megvalósíthatósága, a kivitelezői árajánlatok beérkezését követően kerül
véglegesítésre. Az opciós munkanemek teljesítésének határideje megegyezik az eredeti szerződés
szerint meghatározott, 9 hónapos időtartammal.
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-6.5.1-16-PC1-2017-00001
II.2.14) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt SZE-k szakmai önéletrajzát,végz-et ig okiratát és rend állási nyilát az ajánlathoz csatolni kell a MK 2-4. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására .Ha AT fenti
dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja v a SZE-t egyéb módon nem nevezi meg, az
ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.
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(KO): Eljárásban nem lehet
ajánlattevő(AT),alvállalk.,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő
(GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll.Ajánlatkérő (AK) kizárja
az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót,alk. igazolásában résztvevő GSZt,aki részéről a KO az eljárás
során következett be. Igazolási mód: AT,az alk. igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.)
KR (KR) 4.§(1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD)benyújtásával
köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§ szerinti kizáró okok hiányát,valamint hogy e mellett megfelel
a Kbt.65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt
benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására.ESPDban GSZ köteles nyilatkozni
arról,hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn,és köteles megadni az AK
által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.A KR 2.§(5)bek alapján az AK az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyilatkozatban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó
igazolások vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a
formanyomtatvány megfelelő részeiben-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,amelyek
ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is,hogy
a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.A KOk fenn nem állását a
Kbt.69.§(4)bek alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZnek a KR 8, 10, 12-14.§ és 16.§

szerint kell igazolnia.A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2)bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében.
Az eljárásban a Kbt.64.§(1)-(2)bek és a KR 4.§ (1), (3)-(4). bek, 5.§-8.§;10.§ 12.-14 § és 16.§
rendelkezései alkalmazandók. AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt
nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, i gazolások benyújtása KR 1.§(7)b ek és 7.§
alapján is lehetséges. A szakm. tev. végzésére való alkalmasság: Ajánlattevő alkalmatlanságát
jelenti, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem
szerepel az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mon letelepedett GSZ esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba,valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt
bármely egyéb követelményt, továbbá 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.
Igazolási mód: előzetesen ESPDben a IV. rész „α”(alfa) szakasz kitöltésével. Utólagos igazolás:A
Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, a nem Mo-n letelepedett
GSZ 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. [321/2015. (X.30.) Kr.26. § (2) bekezdés; 322/2015. (X. 30.) Kr. 8.§ (2) bek]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre
vonatkozóan 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: ATknek a műszaki,illetv e szakmai
alkalmasságot-ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az
ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek
megfelel. AK felhívja ATk figyelmét ,hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései
alapján az alkalmassági követelményekelőzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű
nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.Kbt.69.§(4)
adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb
AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó
igazolások: M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen
teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett,
a közbeszerzés tárgykörében teljesített épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy
átalakítási és/vagy bontási munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek
szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia kell
legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát,
valamint mennyiségét, leírását, c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónapnap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (évhónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi
eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját
teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás
több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a referenciáról
információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek
alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével,
végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b ) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása
során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó
önéletrajza, melyben a szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap pontossággal kell feltüntetni,
valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember
által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. AK a szakember szakmai tapasztalata
vonatkozásában a párhuzamos tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint
a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez

szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a
KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási
módok helyett, illetve mellett.AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és
(11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A
Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A Kbt. 69.§ (11a) bek rendelkezései
alkalmazandóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy
közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen
teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett
referenciáival,
amely legalább min. 2000 m2 összes nettó alapterületű épület építés és/vagy felújítási és/vagy
bővítési és/vagy átalakítási és/vagy bontási munkára vonatkozik. A referencia több szerződéssel is
teljesíthető.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1.
rész 2. D) pontjában meghatározott (MV-É – építési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy
egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel
rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti
szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati
idővel rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés
2. rész 3. D) pontjában meghatározott (MV-ÉG – építménygépészeti szakterület) kategóriájú vagy
azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai
gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm.
rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés
2. rész 5. D) pontjában meghatározott (MV-ÉV – építményvillamossági szakterület) kategóriájú
vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai
gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm.
rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő
alkalmassági követelményként, hanem azt a 2-4. értékelési részszempontként értékeli.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel
teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A
nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4)
alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést,
amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg 5%, max 75 millió HUF Kbt.135.§(7)bek alapján elszámolása végszámlában történik.A szerződés
finanszírozása a TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001 projekt keretén belül utófinanszírozás keretében az EU
forrásaiból valósul meg. A támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek,alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ és 32/B§
irányadók. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv, 142 §) AK 3
db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték 25%-50%-75%
és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén.AK tartalékkeretet nem biztosít.Kötbér a Ptk 6:186§ (1)bek
szerint:késedelmi kötbér 1%/naptári nap,max 15%; meghiúsulási kötbér 15%.Teljes körű jótállás min 36
hónap a MK 1. ért. résszempont alapján.Szavatosság a jogszabályok szerint.Jótállási biztosíték a Kbt
134.§(6)bek a) pontja szerint,mértéke a nettó szerződéses ár 5%a.Részletesen a KDban.
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: 2020/01/17 (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: 2020/01/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik,
melyre a Kbt.és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.KD rendelkezésre bocsátása: AK a Kbt. 57.§ (1) bek szerint KDt készít jelen közbeszerzéshez
kapcsolódóan.
AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.Kiegtáj: Kiegtáj nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(5) és (7) bekben, valamint a KBban foglaltak az
irányadók
A gazd-i szereplők kiegtájt az EKR rendszeren keresztül kérhetik.
Ha a kiegtáj iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző megelőző 10. napnál később
nyújtották be, és AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez
szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (4)-(5) bekvel összhangban módosíthatja
3.Helyszíni bejárás: AK a megalapozott ajánlattétel biztosítása érdekében helyszíni bejárást tart.
Cím: 7633 Pécs, Bánki Donát út 2. Időpont: 2019. december 3. napja, 10.00 óra. Találkozási pont:
Az épület főbejárata.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren
keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5.Ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek
kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem
módosíthatónak kell lennie. ATnek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk
kell!
6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást
csatolni kell a KDban meghatározott tartalommal.
Közös ATknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Felhívjuk T. gazd-i szereplők figyelmét:
- egy közös ajánlatot benyújtó gazd-i szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után
változás nem következhet be.
- AK kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot,
illetve jogi személyt (projekttársaságot).
7.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólap
b)Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
c)Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat
d)Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
e)EEKD
f)Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
8.Nyilatkozatok: ATnek, valamennyi közös ATnek az ajánlatában csatolt nyilatkozatában meg kell
jelölnie:
a)a közbeszerzésnek azon a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe
venni [Kbt. 66.§ (6) bek a) pont];
b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat [Kbt. 66.§ (6) bek b) pont];
c)azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági
követelményeknek megfelelnek és ebben az esetben meg továbbá – az AF vonatkozó pontjának
megjelölésével - azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. [Kbt. 65.§ (7) bek].
AT vagy közös AT számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66.§ (6) bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65.§ (7) bek
tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.

17. A 322/2015. KR 26.§ alapján biztosítás mértéke min. 100.000.000,- HUF/év és min. 25.000.000,HUF/kár.
20. AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ét alkalm. AK a felhívás IV.2.6)
pontjában előírt 2 hónap ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért [Kbt. 81.§ (11) bek.]
25. Értékelési ponthatár 0-10; értékelés módszere: Ár: fordított arányosítás; jótállás: arányosítás;
szakember: egyenes arányosítás.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek
rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz: 00416
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 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:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Semmelweis Egyetem (22092/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gredics Éva
Telefon: +36 12109610
E-mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001348332019/
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/EKR001348332019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Coronaria stentek és IABP eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001348332019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés a coronaria stentek és IABP beszerzésére a Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika részére:
A beszerzés Keretmennyisége a 24 rész vonatkozásában 22.470 db/36 hó.
A szerződések a keretmennyiség kimerüléséig (a 24 rész vonatkozásában együttesen 22.470 db/36 hó),
de legfeljebb 36 hó időtartamra jönnek létre. Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a részenként meghatározott
keretmennyiség 70%-nak lehívására.
Valamennyi rész esetében:
Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az egyes eszközök garantált sterilitásának időtartama a gyártástól
számítva legalább 2 évet, a szállítás időpontjától számítva legalább 1 évet eléri.
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: Drug eluting stentek (DES) - I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Moduláris szerkezetű biológiailag inert durabilis polymerrel rendelkező Pt-Ir maggal rendelkező CrNi
köpenyes technológiájú zotarolimus gyógyszerkibocsájtó stent:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 4.500 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Moduláris szerkezetű biológiailag inert durabilis polymerrel rendelkező CrNi anyagú zotarolimus
gyógyszerkibocsájtó stent:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 900 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - III.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felszívódó polymerrel rendelkező acélstent, új generációs, biolimus gyógyszerkibocsájtás:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 450 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - IV.
Rész száma: 4

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyitott strut szerkezetű CrCo gyógyszerkibocsájtó stent, durabilis polymerrel, everolimus gyógyszerrel, ACS,
diabetes és kiér indikációval, új generációs felvivő katéterrel:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 1.500 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - V.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyitott strut szerkezetű CrCo gyógyszerkibocsájtó stent, durabilis nátrium-fluorid alapú polymerrel,
everolimus gyógyszerrel, ACS, diabetes és kiér indikációval, előző generációs felvivő katéterrel:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 1.500 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - VI.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sirolimus kibocsájtó CrCo stent, passzív anti-thrombotikus bevonattal, felszívódó polimer technológiával,
abluminálisan vastagabb réteggel:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 3.000 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - VII.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sirolimus kibocsájtó stent, CrCo fémötvözet, felszívódó polymerrel, középen nyíló ballontechnológia.
Strutvastagság: ≤65 µm. Korábbi generációs felvezető rendszer:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 300 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - VIII.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33123000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sirolimus kibocsájtó stent, CrCo fémötvözet, felszívódó polymerrel, széles méretválaszték mind átmérő
(2.0-4.5 mm), mind hossz (8-48 mm) tekintetében, középen nyíló ballontechnológia, új felvezető katéter
rendszerrel. Strutvastagság: ≤65 µm:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 600 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - IX.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sirolimus kibocsájtó stent, CrCo fémötvözet, felszívódó polymerrel, lehető legvékonyabb strutvastagság (≤50
µm):
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 600 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - X.
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különlegesen hosszú, kúpos (tapered) szerkezetű CrCo sirolimus kibocsájtó stent 40-50-60mm hosszúsáig.
Strutvastagság: ≤65 µm:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 300 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - XI.
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sirolimus kibocsájtó dedikált oldalágba ültethető stent, négy markeres kivitel. Strutvastagság: ≤65 µm:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 30 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - XII.
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cytostatikus gyógyszerkibocsájtó acélstent, ≤90 µm strutvastagság, csak abluminális gyógyszerkibocsájtási
és felszívódó mikroporózus polymerrel rendelkező technológia:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 300 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - XIII.
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cytostatikus PtCr alapú drug eluting stent, csak abluminális gyógyszerkibocsájtási technológia, felszívódó
polymer valamint megnövelt láthatóság fluoroscopia alatt:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 900 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - XIV.
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cytostatikus PtCr alapú drug eluting stent, permanens polimer, valamint megnövelt láthatóság fluoroscopia
alatt:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 1.800 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5

3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - XV.
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sirolimus kibocsájtó CrCo technológiájú stent, ≤60 µm strutátmérő a teljes hossz és szélesség profilon:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 1.200 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.

A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - XVI.
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Polymermentes, reservoir technológiát alkalmazó, gyógyszerkibocsájtó CrCo stent, új generációs
amphilimus gyógyszerrel:
- 6F, guiding katéter kompatibilis

- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 900 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - XVII.
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Polymermentes, reservoir technológiát alkalmazó, gyógyszerkibocsájtó CrCo stent, új generációs
amphilimus gyógyszerrel, új tervezésű, megnövelet flexibilitású felvezető katéterrel:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 1.800 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - XVIII.
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
NiTi (nitinol) alapú öntáguló gyógyszerkibocsájtó stent, ballonkatéteres felvivő és kibocsájtó szerkezettel:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 150 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - XIX.
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Változó hosszanti és keresztátmérőjű strutszerkezettel rendelkező CrCo stent, sirolimus
gyógyszerkibocsájtás, 1 mm alatti crossing profile. Strutvastagság: 73 µm:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 240 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - XX.
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új generációs tervezésű CrCo stent, amely csak abluminálisan tartalmaz polymert ill. sirolimus gyógyszert.
Strutvastagság: 80 µm:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 900 db/ 3 év

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Drug eluting stentek (DES) - XXI.
Rész száma: 21

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Luminális oldalon endothelprogenitor sejteket megkötő technológiával, abluminális oldalon sirolimus
kibocsájtó technológiával rendelkező gyógyszerkibocsájtó stent:
- 6F, guiding katéter kompatibilis
- előtágítást követően vagy direkt stentelésre is alkalmas
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a DES stent és más stent implantálható, a stentet
vissza kell cserélni. (No cross-no cost)
Keretmennyiség: 150 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2., 3. és 4. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Az 5. és 6. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot.
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont értékének alátámasztására a tájékoztató táblázatot be kell nyújtani az
ajánlatban és a kapcsolódó tanulmány URL-elérhetőségéről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
2 3. A tájékoztató táblázatban min. 100 betegre kiterjedő tanulmány alapján megadott
legalacsonyabb TLR értéke (%, előny a kisebb, fordított arányosítás) 5
3 4. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 3
4 5. Oldalág elérhetőség cellamérete (mm2, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 3
5 6. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Covered stent – 2.5–5.0 mm között
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Covered stent (coronaria stent graft): Covered stent – 2.5 – 5.0 mm között:
- 5F, guiding katéter kompatibilis 4.0 mm-ig
- natív erek sérülése ill. vénás graftok stentelése, premounted stent
- Strut vastagság ≥90 µm
- 2.5 és 5.0 mm közötti átmérő
Keretmennyiség: 150 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A
legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A
legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 10
2 3. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Covered stent 5.0 mm felett
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Covered stent (coronaria stent graft): Covered stent 5.0 mm felett:
- 5F, guiding katéter kompatibilis 4.0 mm-ig
- natív erek sérülése ill. vénás graftok stentelése, premounted stent
- Strut vastagság ≥90 µm
- 5.0 mm feletti átmérő
Keretmennyiség: 150 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A
legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A
legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
(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. Crossing profil mérete (mm, előny a kisebb, fordított arányosítás) 10
2 3. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Bioresorbable scaffold
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33123000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika (1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Drug eluting bioresorbable scaffold (BRS):
- 6F guide katéter kompatibilis
- teljes mértékben felszívódó ill. lebomló magnézium polymer szerkezet (kivéve fém markerek)
- nem toxikus lebomlási termékek
- cytostatikus gyógyszerkibocsájtás
- garanciaelv: amennyiben a lézióba nem juttatható el a BVS, az eszközt vissza kell cserélni. (No cross-no
cost)
Keretmennyiség: 150 db/ 3 év
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum VI. számú fejezete szerinti műszaki
leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1. ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati
összár” részszempontnál - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot
kap.
A 2. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. A
legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 3. minőségi részszempont esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot. A
legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
(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. Strut maximális vastagsága (µm, előny a kisebb, fordított
arányosítás) 10
2 3. Elérhető méretválaszték (db, előny a nagyobb, egyenes arányosítás) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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 (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. meghatározott kizáró
okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) bek. foglaltak értelmében a gazd. szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn
nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bek. értelmében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazd. szereplő
nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alk. követelmények
teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza annak
megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult,
valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség
esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
3. § (3) bek. rendelkezéseire.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.
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, illetve akkor is, ha
az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12–14. § és 16. § rendelkezései
szerint kell igazolnia.
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.
A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően
dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az
igazolások benyújtására.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró
ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontjában és (2) bek. a) pontjában foglaltakra.
(Közös) ajánlattevő nyilatkozzon az EEKD formanyomtatványában az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bek. a) pontja foglaltak értelmében kizárhatja az
eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bek].
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem
részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapokként
létrehozta egyes nyilatkozatok mintáját, melyeket az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában
köteles kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő
gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti
referenciák ismertetése, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a referenciák mennyiségi adatai,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• saját teljesítés aránya (%) (adott esetben),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, amelyből
egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2) bekezdéseire.
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatóak be referenciaként, ha azokból egyértelműen
megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján benyújtandó független
szervezet által kiállított, érvényes, a megajánlott termék(ek)re vonatkozó CE tanúsítvány, vagy ezzel
egyenértékű tanúsítvány, és a gyártói megfelelőségi nyilatkozat.

A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV.
részének (alfa) szakaszát kitölteni.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti
részletes adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési részszempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető – illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési
sorrendben azt követő legkedvezőbb – ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérő eljárás eredményéről
szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt. 69. § (4), (6) bekezdései]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. rendelkezéseire a
minősített ajánlattevők vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásának időpontjától [felhívás VI.5) pont] visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítéséről szóló, coronaria stentek és/
vagy IABP eszközök szállítása tárgyú referenciával/referenciákkal, amelyek mennyisége eléri a
megpályázni kívánt részekhez kapcsolódó alábbi mennyiségeket:
1. rész: 1.125 db;
2. rész: 225 db;
3. rész: 112 db;
4. rész: 375 db;
5. rész: 375 db;
6. rész: 750 db;
7. rész: 75 db;
8. rész: 150 db;
9. rész: 150 db;
10. rész: 75 db;
11. rész: 7 db;
12. rész: 75 db;
13. rész: 225 db;
14. rész: 450 db;
15. rész: 300 db;
16. rész: 225 db;
17. rész: 450 db;
18. rész: 37 db;
19. rész: 60 db;
20. rész: 225 db,
21. rész: 37 db;
22. rész: 37 db;
23. rész: 37 db;
24. rész: 37 db.
Egy rész több referenciával is igazolható.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy a magasabb mennyiségi előírást tartalmazó
adott rész szerinti referencia más rész(ek) esetében is felhasználható, azaz több részre történő
ajánlattétel esetén az előírt referenciakövetelmény a magasabb referenciával is igazolható.
Ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg, azok akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható,
hogy a fenti mennyiségek szállítására az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé
számított 3 évben került sor.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a megajánlott termék CE tanúsítvánnyal, vagy
azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, és gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, mely alapján a termék
forgalomba hozható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja – az árukészlet nettó ellenértéke, mértéke 1% naponta, de
legfeljebb az érintett árukészlet nettó ellenértékének 20%-a lehet.
Meghiúsulási kötbér:
A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés adott részére vonatkozó nettó keretösszeg még ki nem fizetett
részének 30%-a.
Amennyiben Eladó 30 (harminc) naptári napon belül 2. (második) alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy
elmulasztja a szállítást, a Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbérre
jogosult.
Kellékszavatossági igény: Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja szerint.
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 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: 2020/01/09 (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: 2020/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6)
bekezdései szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §ban foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. második fele
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
- Az ajánlatban csatolnia kell:
1. EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az űrlap kitöltésével az ajánlat részeként kell
megtenni:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68. § (4) bek. szerinti adatokkal,
- AT nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
- EEKD,
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. Korm. rend. 15.§ (2) bekezdésének
megfelelően.
2. Tételes árajánlatot.
3. AT-nek az ajánlata alátámasztásaként be kell nyújtania a megajánlott termékek fényképes
prospektusát és/vagy fényképes termékleírását, valamint annak alátámasztására 1-1 db steril
termékmintát térítésmentesen. Ajánlatkérő a termékmintákat nem szolgáltatja vissza.
4. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a termékeket konszignációs kihelyezéssel kéri
biztosítani.
5. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV, illetőleg - ha ilyet az AT
az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító,
cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik
aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
6. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a
közbeszerzési dok.-ban.
7. Az AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a)-b) pontjai tekintetében. A
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
8. Az AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a
Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdés vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell
nyújtani.
9. Amennyiben az AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell
neveznie e szervezetet (vagy személyt) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának

megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolás
érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
10. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65.
§ (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
adott szervezet képviseletében eljárhat.
11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. és a 41/A. § (5) bek. szerint kell eljárni. Közös
ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a
közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan
képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös
AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
12. Továbbá a közbeszerzési dok.-ban meghatározott további nyilatkozatokat.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.3) pont folytatása:
- AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.3) pontjában.
- A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
- A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét
képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
- A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
- Közbeszerzési dokumentumok elérése: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők
tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni,
aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
- Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
- Ajánlatkérő a IV.2.6) pont szerinti 2 hónap időtartamú ajánlati kötöttség alatt 60 naptári napot ért,
tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett
folytatja le az eljárását.

- Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
- Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)
gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
- Az eljárásba bevont FAKSZ: Kovácsné Veres Valéria, lajstromszám: 01086, helyettese Dr. Schäffer
Kinga, lajstromszám: 00275.
III.2.2) pont folytatása:
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok
alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155.
§, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat
követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a
kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és fizetési feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza.
- Konszignációs raktár működtetése:
Nyertes AT köteles konszignációs raktárt létrehozni a megjelölt teljesítési helyen, AK képviselőjével
történt előzetes egyeztetésnek megfelelően. A kezdő konszignációs raktári alapkészlet méretenkénti
összetételéről és mennyiségéről AK kapcsolattartója a szerződés hatályba lépését követő 5
munkanapon belül írásban (e-mail vagy fax útján) nyilatkozik. A nyitó alapkészlet mennyisége nem
haladhatja meg az Eszközönkénti tervezett teljes szerződéses mennyiség 50%-át.
A konszignációs raktárkészlet teljes egészében ajánlattevő tulajdonát képezi. AK kötelezettséget
vállal arra, hogy a leszállított, és a raktárban elhelyezett Eszközt megőrzi, nyilvántartja, és a
felhasználásra került Eszközöket haladéktalanul (tárgyhetet követő első munkanapon) lejelenti
ajánlattevőnek. AT kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasznált Eszközöket a lejelentéstől számítva
5 munkanapon belül pótolja. AT a konszignációs raktárkészletet bármikor ellenőrizheti.
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:
2019/11/20 (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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (21851/2019)
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: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80280071
Postai cím: Szent István Utca 68
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Adorján Gusztáv Tamás
Telefon: +36 42599700
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Fax: +36 42599700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszbmk.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/EKR001137172019/
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/EKR001137172019/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
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zárt vérvételi rendszerek
Hivatkozási szám: EKR001137172019
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:
Zárt vérvételi rendszerek beszerzése
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: Zárt vérvételi rendszer felnőtt
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: AK székhelye és fehérgyarmati, nagykállói és
mátészalkai telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zárt vérvételi rendszer (felnőtt) 21 tételben, összesen 5.986.050 db mennyiségben.
A megjelölt mennyiség AK tervezett 24 havi igényét fedezi. A szerződéses időtartam alatt AK további 10%
mértékben opciós joga alapján termékek lehívására jogosult.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy minden egyes termék (tétel) esetében a teljes mennyiséget
kizárólag ugyanazon gyártó ugyanazon típusú termékének megajánlásával és leszállításával fogadja
el Ajánlatkérő (vagyis egy adott sorszámú tétel szerződéses időtartam alatti szállítása során kizárólag
a megajánlott gyártó megajánlott típusú terméke szállítható – kivéve a termék megszűnésének vagy a
forgalmazási jogának visszavonása esetében), továbbá ajánlatkérő kizárólag olyan ajánlatot fogad el, mely
biztosítja, hogy a részen belül ugyanazon gyártó ugyanazon típusú termékére vonatkozik a részt képező
tételek vonatkozásában az ajánlat.
Az AT által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek.
A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
AK tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő
megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A
megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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: Ajánlatkérő a rész esetében további +10 % mértékben opciót köt ki (a 24 havi
alapmennyiség 10 %-a mértékében), mely ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető.
Részletesen a szerződéstervezetben
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zárt vérvételi rendszer gyermek vákuumtechnika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: AK fehérgyarmati és mátészalkai telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zárt vérvételi rendszer gyermek (vákuumtechnika) 7 tételben, összesen 49.890 db mennyiségben.
A megjelölt mennyiség AK tervezett 24 havi igényét fedezi. A szerződéses időtartam alatt AK további 10%
mértékben opciós joga alapján termékek lehívására jogosult.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy minden egyes termék (tétel) esetében a teljes mennyiséget
kizárólag ugyanazon gyártó ugyanazon típusú termékének megajánlásával és leszállításával fogadja
el Ajánlatkérő (vagyis egy adott sorszámú tétel szerződéses időtartam alatti szállítása során kizárólag
a megajánlott gyártó megajánlott típusú terméke szállítható – kivéve a termék megszűnésének vagy a
forgalmazási jogának visszavonása esetében), továbbá ajánlatkérő kizárólag olyan ajánlatot fogad el, mely
biztosítja, hogy a részen belül ugyanazon gyártó ugyanazon típusú termékére vonatkozik a részt képező
tételek vonatkozásában az ajánlat.
Az AT által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek.
A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
AK tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő
megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A
megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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: Ajánlatkérő a rész esetében további +10 % mértékben opciót köt ki (a 24 havi
alapmennyiség 10 %-a mértékében), mely ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető.
Részletesen a szerződéstervezetben
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zárt vérvételi rendszer gyermek aspirációs tech.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: AK székhelye és fehérgyarmati és mátészalkai
telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zárt vérvételi rendszer gyermek (aspirációs technika) 17 tételben, összesen 214.090 db mennyiségben.
A megjelölt mennyiség AK tervezett 24 havi igényét fedezi. A szerződéses időtartam alatt AK további 10%
mértékben opciós joga alapján termékek lehívására jogosult.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy minden egyes termék (tétel) esetében a teljes mennyiséget
kizárólag ugyanazon gyártó ugyanazon típusú termékének megajánlásával és leszállításával fogadja
el Ajánlatkérő (vagyis egy adott sorszámú tétel szerződéses időtartam alatti szállítása során kizárólag
a megajánlott gyártó megajánlott típusú terméke szállítható – kivéve a termék megszűnésének vagy a
forgalmazási jogának visszavonása esetében), továbbá ajánlatkérő kizárólag olyan ajánlatot fogad el, mely
biztosítja, hogy a részen belül ugyanazon gyártó ugyanazon típusú termékére vonatkozik a részt képező
tételek vonatkozásában az ajánlat.
Az AT által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek.
A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
AK tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és

a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő
megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A
megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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: Ajánlatkérő a rész esetében további +10 % mértékben opciót köt ki (a 24 havi
alapmennyiség 10 %-a mértékében), mely ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető.
Részletesen a szerződéstervezetben
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet AT, ALV, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és
(2) szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 2. § szerint az ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott és a Korm. r. 4. §, illetve 6.§. szerint kitöltött EEKD (Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum) formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. Ajánlatkérő

köteles elfogadni a Korm. r. 7. § szerinti formanyomtatványt is. 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. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1)
bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64.§-ában foglaltakra.
Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges
tartalommal is).
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek, alkalmazása esetén AT a kizáró okok fenn nem állását az alábbiak szerint
köteles igazolni: a Korm. r. 1-8. § a)- ia) és j) -o) pontjai, a 10. § (1) bek. a) - ga) és h)-l) pontjai és (2)
bek., 12-16.§ai irányadóak,továbbá a Kbt. 62.§ (1) bek. kb) tekintetében a 2017. évi LIII. törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonost szükséges megjelölnie cégszerű (vagy
más, joghatás kiváltására alkalmas módon megtett) nyilatkozatában, a Kbt. 62.§ (1) bek. kc) pontja
szerinti nyilatkozatban akként szükséges nyilatkozni cégszerűen (vagy más, joghatás kiváltására
alkalmas módon megtetten), hogy a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint
25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik-e olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, és ezek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll-e.
Ha AT, közös AT-k bármelyike cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Ha
ilyen eljárás nincs folyamatban, erről az ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges.
Irányadó továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételt nem ír elő.
Figyelem! A VÍ.3.) pont folytatása!
22) Tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6.§ (3) bekezdésére, és arra, hogy a Kbt. 76.§ (5) bek-ben
foglaltaknak - miszerint az AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja - maradéktalanul megfelel a jelen közbesz. eljárás tárgya, így AK a Kbt. 76.§ (2)
bek. szerinti, vagyis a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza minden közbesz.rész
esetében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK gazdasági és 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: M/1. AT köteles csatolni a 321/2015.
(X. 30.)Korm.rendelet (a továbbiakban Korm.r.) 21. § (1)bek a) pontjára tekintettel jelen felhívás
feladását megelőző három év (ezen vizsgált három évben befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett) közbeszerzés tárgya (zárt vérvételi rendszerek és/vagy kiegészítők) szerinti
legjelentősebb szállításainak ismertetését a Korm. r. 22. § (1) bekezdésében előírt módon igazolva,
a 22. § (2) bek szerinti tartalommal. A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a
szerződés tárgyát (a leszállított áruk megjelölését, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel),
a teljesített mennyiséget, teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év,hó, nap) és helyét
(amennyiben az nem azonos a szerződést kötő másik fél címével), a szerződést kötő másik fél
nevét, címét, és a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, és
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. AT köteles csatolni a Korm.r. 21. § (1) bekezdés i) pontjára, valamint a 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 9 . § (2) bek-re tekintettel az adott rész tekintetében megajánlott termékek mindegyikére,
a termékre vonatkozó, az ajánlattételkor érvényes 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet szerinti gyártói
megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az a termék forgalomba hozatalához szükséges az Eüm
rendelet alapján - az orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően
bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, vagy ezzel
egyenértékű dokumentumot mely szerint a termék megfelel az Eüm rendeletben és/vagy a 93/42/
EK irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek. Továbbá AT köteles benyújtani
cégszerű - vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett - nyilatkozatát is arról, hogy
az általa benyújtott minden tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum/gyártói megfelelőségi
nyilatkozat érvényes az ajánlattételkor.

M/1., M/2. esetében is irányadó, hogy:
AT ezen irat(ok) tekintetében – adott esetben – alkalmazhatja a Korm. r. 24. § (1) bekezdésében
foglaltakat.
Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Korm. rendelet 2. §(5)
bek szerint az AK által kiadott és a Korm.r. 5. §(1) bek szerint kitöltött formanyomtatványt (EEKD)
köteles az ajánlattal együtt benyújtani azzal, hogy AK az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát elegendő a IV.
rész D pont alfa pontjának kitöltése. Irányadó továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése.
Közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmazható a Kbt. 65. § (7) bekezdés, ekkor alkalmazandó a Kbt. 67. § (3) és a 65.§ (7) második
fordulata és a Kbt. 65.§ (12) bekezdése.
Az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg AK.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai
alkalmasság megállapítására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan AT az ajánlattétellel érintett rész
szerinti szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három
évben nem rendelkezik - bármely EU tagállamban letelepedett - humán egészségügyi szolgáltató
részére szerződésszerűen teljesített a jelen közbeszerzés tárgyát (zárt vérvételi rendszerek és/
vagy kiegészítők) képező termék(ek) szállítására vonatkozó referenciákkal, ahol a referenciák
összmennyisége eléri vagy meghaladja az alábbi mennyiséget:
1. rész 2.244.500 darab
2. rész 18.500 darab
3. rész 80.000 darab
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ FOGALMA: Az egészségügyi szolgáltató fogalma alatt az
Ajánlatkérő az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja szerinti meghatározást
érti, azaz egészségügyi szolgáltatónak minősül a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül
minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által
kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet.
A mennyiséget egész számban, darabban kell megadni.
A kért mennyiség egy vagy több referenciával is igazolható. Több részre történő ajánlattétel esetébe
elég, ha AT a megajánlott részek közül a legmagasabb elvárt referencia-mennyiséget tartalmazó
rész esetében előírt elvárásnak megfelel, és azt igazolja.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a bemutatott
szállítás(ok)nak a vizsgált három éves időszakban kell befejezettnek lennie, és a bemutatott
szállítás megkezdésének a felhívás feladását megelőző hat évben kellett megtörténnie. Ha a
bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy időbeli hatálya az eljárást megindító
felhívás feladásáig még nem járt le, úgy AK a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra
vonatkozó teljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során. A Korm. r.
21/A.§ alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt teljesítés (mennyiségben) a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ha a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is
magában foglalja, AK csak a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített mennyiséget veszi figyelembe
az alkalmasság megállapítása során.
M/2. Ajánlattevő alkalmatlan az adott rész tekintetében a szerződés teljesítésére, ha nem
rendelkezik a részben lévő minden tételre az ajánlattételkor érvényes - a 4/2009. (III. 17.) Eüm
rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal - és amennyiben az a termék forgalomba
hozatalához szükséges a 4/2009. (III. 17.) Eüm r. alapján - az orvostechnikai eszköznek minősülő
termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, mely szerint a
termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) Eüm r-ben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt minőségi,
megfelelőségi követelményeknek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést megerősítő kötelmek: Minden részben:
Késedelmi kötbér: mértéke az adott eseti megrendelésre járó nettó ellenszolgáltatás 1%-a késedelmes
naptári naponként, de legfeljebb 30 napig. AK 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a
szerződéstől – szerződésszegés címén – elállni vagy azt felmondani.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulási kötbér mértéke az érintett közbeszerzési rész közbeszerzés szerinti
teljes mennyiségének még le nem szállított részére jutó nettó vételár 20%-a.
- a meghiúsulási kötbér magában foglalja a más szerződésszegés esetére kikötött kötbért, tehát a
meghiúsulási kötbér nem érvényesíthető együtt késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbérrel. - valamennyi
felszámítható kötbér együttes mértéke nem haladhatja meg összesen a 30%-ot.
Kötbér érvényesíthető, ha AT olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést; irányadó a Ptk. 6:186.§
és 6:187 § (1) bek.
További részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező 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: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (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: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)
bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
IV.2.6. ponthoz: a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés
mellett folytatjuk le.
1)Steril termékek esetében AK kizárólag olyan terméket fogad el a teljesítés során, melyek a
leszállítást követően a teljes sterilitási időtartamából legalább 50 % időtartam rendelkezésre áll,
azaz a termék a gyártási időtől (gyártás napja) a sterilitás lejárati idejéig (sterilitás lejárati napja)
tartó időszak legalább 50 %-ának megfelelő időtartamú sterilitási idővel még rendelkezik. Nem steril
termék esetében olyan termék szállítását fogadja el AK, amely termék a leszállítást követően a
gyártási időtől (gyártás napja) a felhasználhatóság lejárati idejéig (felhasználhatóság lejárati napja)
tartó időszak legalább 50 % felhasználhatósági idővel még rendelkezik
2)Ajánlattevő az ajánlat részeként köteles benyújtani minden általa megajánlott termékre gyártói
termékleírást. A gyártói termékleírás tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék gyártói cikkszámát (amennyiben az ajánlattevői termékkód/cikkszám
eltér a gyártói cikkszámtól, úgy erről AT cégszerű nyilatkozatot köteles csatolni), valamint műszaki
paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési
dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a gyártói termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására
igazolni kell. Ha a gyártói termékleírás nem tartalmaz információt valamely elvárt termékjellemző
tekintetében, úgy csatolandó a gyártó által kiállított igazolás a megajánlott termék tekintetében
ezen termékjellemző vonatkozásában. Az ajánlat érvénytelen az adott rész tekintetében, ha
a benyújtott gyártói termékleírásban (vagy gyártói igazolásban) foglaltak szerint az adott rész
tekintetében ajánlott bármely termék nem felel meg a műszaki leírásban ( specifikáció) megjelölt
követelményeknek. Valamennyi benyújtott dokumentumon fel kell tüntetni a rész és a tétel számát,
amely tekintetében a dokumentum benyújtásra került. Amennyiben AK - hiánypótlást követően sem tudja megállapítani, hogy a dokumentum mely rész mely tétele tekintetében került benyújtásra, úgy a
dokumentumot nem veszi figyelembe a bírálat során!
3)Minden megajánlott termék tekintetében köteles AT csatolni a gyártó által kiállított igazolást
(nyilatkozatot) arról, hogy AT a megajánlott termék tekintetében forgalmazási jogosultsággal
rendelkezik. Ha forgalmazási lánc részeként jogosult AT a termék forgalmazására, úgy a gyártóig
visszavezethető forgalmazási jog igazolás szükséges. Ha AT a termék gyártója, úgy nem szükséges
a forgalmazási jog tekintetében igazolás benyújtása. Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő
nem rendelkezik valamely megajánlott termék tekintetében nyilatkozata alapján - forgalmazási
jogosultsággal, vagy nem igazolja azt megfelelően. Valamennyi benyújtott dokumentumon fel kell
tüntetni a rész és a tétel számát, amely tekintetében a dokumentum benyújtásra került. Amennyiben
AK - hiánypótlást követően sem - tudja megállapítani, hogy a dokumentum mely rész mely tétele
tekintetében került benyújtásra, úgy a dokumentumot nem veszi figyelembe a bírálat során!
4) AT az ajánlat részeként köteles csatolni szakmai ajánlatát valamennyi megajánlott rész esetében,
abban megadva a termék gyártójának nevét, ajánlattevői megnevezését, ajánlattevői termékkódot/
cikkszámot, kiszerelést.

5) AK felhívja a figyelmet, hogy a nettó egységár kettő tizedesjegy pontossággal (forintban), a tétel
nettó összára és a rész nettó összára kettő tizedesjegy pontossággal (forintban), az ÁFA mértéke %ban adható meg!
6) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál AT-nek
a referenciánál a teljesítés napján érvényes, a MNB által meghatározott deviza közép árfolyamok
alkalmazandók, és az átszámítást tartalmazó irat az ajánlathoz csatolandó.
FIGYELEM! 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: Kbt. 148.§ szerint
Figyelem! A VÍ.3.) pont folytatása!
7)Az ajánlat részeként benyújtandó: Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalommal is;
Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap), Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat
az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös ajánlattevők
közötti megállapodás a Kbt. 35.§ és a közbeszerzési dokumentumok előírásai és a Kbt. 35.§
(2a) bekezdés előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló
nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint; 321/2015. (X.30.) Korm. rend.13.§a szerinti dokumentumok ill. nemleges nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási
címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.
8)Idegen nyelvű irat csatolása mellett az AT általi magyar nyelvű fordítás is csatolandó. Ezen fordítás
alatt AK az olyan fordítást érti, amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy nyilatkozik,
hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek - melyről a nyilatkozat csatolása szükséges!
9)Fizetési feltételek (minden részre): AK a teljesített szállítások tekintetében eseti
megrendelésenként részszámlázási lehetőséget biztosít, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag,
a Kbt.135. § (1),(5) -(6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi
LXXXIII. tv 9/A. § alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.
10)A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm.r (EKR rendelet) 2. §. és a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján
az EKR-ben történik.
11)Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http:// nekszt.hu/tamogatas/
12)Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://
nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem
nyújt.
13)Jelen ajánlati felhívásban, és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. előírásai
irányadók.
14)Irányadó a Kbt. 35.-36.§-a és a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése (AT, alvállalkozó, KAPA szerv).
15)Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az
eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
16) Kbt.35.§(8) bek.szerinti szervezet alapítása kizárt.
17) Eljáró faksz: Szabó Marica (00715)

18) AK. nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
19) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését.
20) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség AT-t
terheli.
21) A Kbt. 53. § (4)-(5), 75. § (2) a) pontja és 131. § (9) bek. tekintetében általa előre nem látható
és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény, és adott estben a szerződés
azonnali hatályú felmondására jogosult AK, ha a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított
közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a
fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy
szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében
kell a beszerzést megvalósítania.
FIGYELEM! FOLYTATÁS A III.1.2. PONTBAN!
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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

Szent Borbála Kórház (21883/2019)
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: Szent Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95062662
Postai cím: Dózsa György Utca 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szücs Tamás
Telefon: +36 34515472
E-mail: kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu
Fax: +36 34317025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
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/EKR001420122019/
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/EKR001420122019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Labordiagnosztikai eszközök - II
Hivatkozási szám: EKR001420122019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés
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: Mikrobiológia vizsgálatok I
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A JELEN PONT SZERINT, ILLETVE ADOKUMENTÁCIÓBAN MEGHATÁROZOTT MENNYISÉGEK 12
HÓNAPRA VONATKOZNAK, AJÁNLATKÉRŐ AZONBAN 24 HÓNAPRA KÍVÁN SZERZŐDNI!
Baktérium és gomba azonosító és antibiotikum érzékenység meghatározó panelek 5 000
Véres agar 5% birkavérrel 15 000
Csokoládé agar 10 000
Csokoládé Haemophilus agar 6 000
Schaedler agar+5% birkavér 3 000
A fenti vizsgálatokhoz szükséges az Ajánlatkérő használatában álló VITEK2 készülékkel kompatibilis
reagens biztosítása(Más rendszer ajánlása esetén automata biztosítása szükséges, járulékos reagensek
megadása, költsége szükséges)
• A fenti vizsgálatokhoz szükséges egyéb kiegészítő anyagok (kontroll, kalibrátor, mosó- és rendszeroldat,
egyéb fogyóanyagok) biztosítása
• A szerződés ideje alatt teljeskörű szerviz biztosítása, amelynek keretében meghibásodás esetén 24 órán
belüli javítás vagy cserekészülék biztosítása szükséges
• A VITEK2 készülék helyett más rendszer ajánlása esetén készülékek online illesztése
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
(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 Megrendelés (lehívás) teljesítésének ideje (nap) 20
2 Ajánlatkérő tulajdonában lévő készülékek helyett készülékhasználat biztosítása 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban meghatározott "Ár kritérium részletezve:
(megnevezés/súlyszám)
1. Ajánlati összár (reagensek) / 70
2. Ajánlati összár (kiegészítő anyagok)/ 5
II.2.1)
Elnevezés: Mikrobiológia vizsgálatok II
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A JELEN PONT SZERINT, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓBAN MEGHATÁROZOTT MENNYISÉGEK 12
HÓNAPRA VONATKOZNAK, AJÁNLATKÉRŐ AZONBAN 24 HÓNAPRA KÍVÁN SZERZŐDNI!
5.600 db/év haemokultura vizsgálat elvégzéséhez szükséges,az Ajánlatkérő használatában álló BactAlert
készülékkel kompatibilis reagens biztosítása, )( Más rendszer ajánlása esetén automata biztosítása
szükséges, járulékos reagensek megadása, költsége szükséges
• A fenti vizsgálatokhoz szükséges egyéb kiegészítő anyagok (kontroll, kalibrátor, mosó- és rendszeroldat,
egyéb fogyóanyagok) biztosítása
• A szerződés ideje alatt teljeskörű szerviz biztosítása, amelynek keretében meghibásodás esetén 24 órán
belüli javítás vagy cserekészülék biztosítása szükséges
• A BactAlert készülék helyett más rendszer ajánlása esetén készülékek online illesztése Részletes feltételek
a közbeszerzési dokumentumokban.
(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 Megrendelés (lehívás) teljesítésének ideje (nap) 20
2 Ajánlatkérő tulajdonában lévő készülékek helyett készülékhasználat biztosítása (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban meghatározott "Ár kritérium részletezve:
(megnevezés/súlyszám)
1. Ajánlati összár (reagensek) / 70
2. Ajánlati összár (kiegészítő anyagok)/ 5
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 feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62 § (1)-(2) bekezdés, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d)
pontjának hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan
valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában és a Kbt.63.§ (1) bekezdésében
meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell
számítani.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §)
Az ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8-16.§-ban meghatározottak szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdése hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AJÁNLATKÉRŐ GAZDASÁGI ÉS
PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYT NEM ÍR ELŐ.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AJÁNLATKÉRŐ GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYT NEM ÍR ELŐ.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részének α (ALFA) pontjában szereplő információk megadását
kéri. (előzetes igazolás)
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést igazoló dokumentumokat
kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtani, vagyis
azokat ajánlattevőknek nem kell az ajánlatukban csatolni.
M/1.

Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített,
legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti szállításokra vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év-hónap-nap/),
- a szerződést kötő másik fél,
- a szállítás tárgya, valamint mennyisége
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának
esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell
igazolni:
- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
- ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő
alkalmasságát a Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdései szerint köteles igazolni.
M/2.
Az ajánlatnak a közbeszerzési eljárás valamennyi része tekintetében tartalmaznia kell a 321/2015.
(X.30.) Korm rendelet. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a termék olyan magyar nyelvű leírását,
amelyből a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen
megállapítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M/1.
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben
egészségügyi szolgáltató (Az 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja) számára szerződésszerűen
teljesített, összesen
-az I. rész esetében legalább 25.000 db labordiagnosztikai vizsgálat elvégzéséhez szükséges
eszköz (reagensek és/vagy készülékek)értékesítése,
- a II. rész esetében legalább 4.000 db labordiagnosztikai vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszköz
(reagensek és/vagy készülékek) értékesítése, és a kapcsolódó kiegészítő anyagok értékesítése,
tárgyú referenciával. .
Az előírt referencia-érték bármennyi szállításból származó szerződéssel igazolható.
Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való
megfelelés igazolása elegendő az alkalmasság megállapításához
Ajánlatkérő a referenciák vizsgálata során a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a)
pontja szerint jár el.
M/2.
nem rendelkezik a megajánlott termékek vonatkozásában magyar nyelvű leírással (használati
útmutatóval).
Jelen alkalmassági minimumkövetelmény az eljárás valamennyi része tekintetében irányadó.
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.

Az ajánlatkérő a díjat a nyertes ajánlattevő számára a Kbt. 135. § (1) és (6); (11) és a Ptk 6:130. § (1)(2) bekezdéseiben foglaltak szerint fizeti meg. Havonta - a teljesítés igazolását követően, a havi teljesítés
szerinti összeget tartalmazó – egy számla nyújtható be
A fizetési határidő a számla kiállítását követő 30. nap. A kifizetés átutalással történik.
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Mellékötelezettségek. késedelmi kötbér, 1%, de maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 10%-a)
Vonatkozó jogszabályok:
a 2017. évi CLI. törvény,
a 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1) és (6); (11) bekezdése,
a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése.
A jelen pont szerinti fizetési feltételek és mellékkötelezettségek – a külön nevesített eltérésekkel –
valamennyi rész esetében irányadóak.
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: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását
az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé
válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal,
ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot elektronikus okiratként, cégszerűen aláírt példányban, teljes terjedelemben, írásvédett
(nem szerkeszthető) formátumban kell benyújtani a IV.2.7. pontban megjelölt címre.
Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendeletben előírt informatikai követelményeknek és az Ajánlatkérő számára nem
olvasható, illetve jeleníthető meg, Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő az érintett
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár el.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg,
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőt az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez
szükséges szoftver megnevezésére.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
3. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket
az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők
nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2)
bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,
hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
4. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során Ajánlattevők joghatályos
kommunikációt Ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton, írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő
úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
5. Amennyiben Ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerinti iratokat: 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 teljesítés
időtartama alatt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy 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 a szervezet képviseletében eljárhat.
6. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adattal.
Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként hozza létre
a felolvasólap mintáját, amelyet Ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat
részeként kitölteni.

7. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Szücs Tamás, lajstromszáma: 00457
8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
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: Kbt. 148. § szerint
VI.3 PONT FOLYTATÁSA:
9. Értékelés:
1. Ajánlati összár (reagensek): fordított arányosítás
2. Ajánlati összár (kiegészítő anyagok): fordított arányosítás
3. Megrendelés (lehívás) teljesítésének ideje (nap): fordított arányosítás
4. Ajánlatkérő tulajdonában lévő készülékek helyett készülékhasználat biztosítása (igen/nem): „igen”
válasz 10 pont, „nem” válasz: 0 pont
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
10. Ajánlatkérő az eljárás során az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet) előírásait
figyelembe véve fog eljárni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely
dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan rendelkezésre bocsátja (a https://ekr.gov.hu címen
közzéteszi) és így a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint hozzáférhetővé teszi.
Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására köteles.
11. Csatolandó a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat.
12. FAKSZ: dr. Szücs Tamás, 00457, drszucs.tamas@gmail.com, 2800 Tatabánya, Győri út 14. 1/6.
13.A IV.2.6. pont szerinti ajánlati kötöttség 60 nap a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti
folyamatba épített ellenőrzés előírásaira tekintettel.
14. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet alapítását.
14. A III.1.3.M1. alkalmassági feltétel a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
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:
2019/11/20 (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

Bajai Szent Rókus Kórház (19731/2019)
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: Bajai Szent Rókus Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27854431
Postai cím: Rókus Utca 10
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bajakorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Röntgen karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000702612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50400000-9

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Meglévő AGFA DX-D 800 kombinált felvételi/átvilágító röntgenkészülék és AGFA DX-D 600 direkt digitális
mennyezeti röntgenkészülék PACS szerverrel , komplett archiváló és diagnosztikai munkaállomással, 1
éves időtartamra, évi kétszeri helyszíni teljeskörű karbantartása, szoftver, hardver karbantartása, termék
támogatással
A megadott berendezések szerviz és karbantartási feladatai.
1. Terméktámogatás (telefon, e-mail)
2. VPN kapcsolaton keresztül szoftveres hibakeresés és javítás
3. Helyszíni hardver karbantartás
4. Helyszíni szoftver és hardver javítás, nem javítható alkatrészek cseréje
1. DX-D 800 kombinált felvételi/átvilágító röntgenkészülék
2. DX-D 600 Direkt digitális mennyezeti röntgenkészülék
3. PACS szerver - HP Proliant ML110 GEN9
4. Telepített Enterprise Imaging szoftver komponensek
4.1.1. Licenszek
5. QNap TS-451U NAS archívum
6. Diagnosztikai munkaállomások
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 15744000 (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: Röntgen karbantartás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6500 Baja, Rókus u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Meglévő AGFA DX-D 800 kombinált felvételi/átvilágító röntgenkészülék és AGFA DX-D 600 direkt digitális
mennyezeti röntgenkészülék PACS szerverrel , komplett archiváló és diagnosztikai munkaállomással, 1
éves időtartamra, évi kétszeri helyszíni teljeskörű karbantartása, szoftver, hardver karbantartása, termék
támogatással
A megadott berendezések szerviz és karbantartási feladatai.
1. Terméktámogatás (telefon, e-mail)
2. VPN kapcsolaton keresztül szoftveres hibakeresés és javítás
3. Helyszíni hardver karbantartás
4. Helyszíni szoftver és hardver javítás, nem javítható alkatrészek cseréje
1. DX-D 800 kombinált felvételi/átvilágító röntgenkészülék
2. DX-D 600 Direkt digitális mennyezeti röntgenkészülék
3. PACS szerver - HP Proliant ML110 GEN9
4. Telepített Enterprise Imaging szoftver komponensek
4.1.1. Licenszek
5. QNap TS-451U NAS archívum

6. Diagnosztikai munkaállomások
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont. AK a Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza,
tekintettel arra, hogy az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyújthat be
ajánlatot, ezért a Kbt. 100. § (5) bek. alapján a Kbt. 76. § (5) bek. nem alkalmazandó. Ajánlattevőnek az
ajánlati árat nettó Ft/hónapban kell megadnia a felolvasó lapon.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 173 - 422846
(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: Röntgen karbantartás
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:
2019/09/24 (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: Silver Wood - IT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72189544
Postai cím: Üllői Út 114
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sw-it.net
Telefon: +36 14452132
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: 15744000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő: Silver Wood - IT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1101 Budapest, Üllői Út 114
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23293827242
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:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt.98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy a szolgáltatási szerződés kizárólagos jogok védelme miatt
kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, AK számára nem létezik más reális
alternatíva a beszerzési igényének kielégítésére és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy AK
a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (21569/2019)
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: 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: Markek Viktor
Telefon: +36 12078759
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szegedi Kézilabda Csarnok tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001131192019
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:
Lásd a II.2.4) pontot!
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 27405497842 (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: Szegedi Kézilabda Csarnok tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45212220-4
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged II. belterület 10005/4 helyrajzi számú ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nézőszám: minimum 8000 fős ülőhely, nemzetközi előírásoknak megfelelő lelátószerkesztéssel
Lelátók: A nemzetközi előírásoknak megfelelő lelátószerkesztéssel, felső-középső feltöltésű 7-10 sor
betolható kivitelű széksorral készüljön, három, és négy karéjos kialakítással. Egy fő kiszolgálókerengő
szintről (első emelet) kiszolgálható legyen legalább 5500 nézőhely, itt kerüljenek kialakításra a WC-blokkok,
a büfék, és a ruhatárak. A lelátón kerüljenek kialakításra a tv közvetítői kamerák helyei, ezek a helyek nem
számíthatók be a nézőszámba.
A kerengő szint közvetlen szintben megközelíthető a Felső Tiszapart felől, és az előcsarnoka lépcsőkkel,
kapcsolódik a földszinti területekhez. A fennmaradó 2500 nézőhely egy felső kiszolgálókerengő szintről
legyen megközelíthető, de a két kiszolgáló-kerengő szint között közvetlen lépcső, kapcsolatok létesüljenek.
Ez a felső 2500 nézőhelyes szint legyen vizuálisan leválasztható a csarnoktértől (ELAN sportelválasztó
függönyözés). Ezen területek gépészetileg is legyenek leválaszthatók.
Edzőcsarnok, (két pályás munkacsarnok): Külső nézői megközelíthetőséggel saját külön előcsarnokkal,
pénztárral, a nézőszámra méretezett WC blokkal, büfével, 4 db 20-25 fős játékos, egy bírói, és egy
edzői öltözővel, 60 m2-es szertárral. A nagy küzdőtérből és az öltözőkből megközelíthetően, a Kézilabda
Akadémiához kapcsolódóan. Az elvárt minimális nézőszám (1500 fős ülőhely) mellett, magyar bajnoki
kézilabda mérkőzések lebonyolítása alkalmas 20/40 méteres pályaméretű, szabvány szerinti oldal és
végkifutó területekkel, a Magyar Kézilabda Szövetség előírásainak megfelelően (centerpályaként kialakítva).
A csarnokban kerüljön kialakításra (keresztben) 2 db edzőpálya, a szövetségi előírásoknak megfelelően.
Az edzőcsarnok (munkacsarnok) önállóan feleljen meg ifjúsági kézilabda mérkőzések lebonyolítására (pl. a
Kézilabda Akadémia bajnoki mérkőzéseire).
Kézilabda akadémia: Külső megközelíthetőséggel, de kapcsolódva a tornacipős folyosóhoz, és az
edzőcsarnokhoz kerüljön kialakításra. Feleljen meg 25-30 fő gyermek akadémia jellegű (középiskolai
bentlakásos kollégium) elhelyezésére. Kialakítandó helységek: két fős szobák, tusolóval WC-vel, tanári
szobák, tanuló szoba, előadóterem, étkező, „mosókonyha”, könyvtár, porta, VIP terem, stb..

Konferenciaterem: Előcsarnokból megközelíthető minimum 80 fős konferenciaterem, a szükséges kiszolgáló
helységeivel (székraktár).
Edzőtermek: EHF előírások szerinti helységcsoport kialakításával (2 db 50 m2-es és 2 db 100 m2-es
rehabilitációs területen, belső közlekedőre fűzve). Ezen kívül készül egy 90 m2-es hazai csapat öltözőhöz
kapcsolódó bemelegítő-kardió terem.
Csapat öltözők: EHF előírások szerinti 2 db csapatöltöző, 2 db bírói öltöző, két edzői öltöző, saját vizes
blokkal. Hazai csapat öltözőjéhez közvetlen kapcsolódjon egy 50 m2-es bemelegítő terem, és egy kétágyas
masszázs helység. Két akadálymentes öltözőblokk is kerüljön kialakításra.
Külön öltözők: 6 db 20-26 fős öltöző (iskolai, családi, egyesületi, csapat, akadálymentes, stb.), saját vizes
blokkal. ezek az öltözők nemzetközi torna esetén csapatöltözőként is funkcionálnak.
Megvalósítandó alapterületek:
0. földszint: 12752,33 m2
1. emelet: 6562,91 m2
2. emelet: 4991,88 m2
3. emelet: 1319,30 m2
4. emelet: 2750,46 m2
5. gépészeti szint: 13,74 m2
összesen: 28390,62 m2
Megvalósítással összefüggő bontások mennyisége:
épületek
1. Bejárat: 172 m3
2. Mosoda épület: 582 m3
3. Öltöző és sportszertároló épület + lelátó: 5490 m3
4. Mosdók épülete: 211 m3
5.1. Tároló + játékvezetői öltöző: 633 m3
5.2. Tároló: 271 m3
7. Elektromos elosztószekrény: 73 m3
8. Régi bejárat: 583 m3
10. Atléta öltöző: 465 m3
Összesen: 8480 m3
lelátók (földművek)
6. Északi lelátó: 3400 m3
9. Déli lelátó: 4900 m3
Összesen: 8300 m3
egyéb bontandó elemek:
- stadion világítás tartószerkezete: 4 db
- beton kerítés: ~300 fm
- drótkerítés: ~331 fm
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szegedi Kézilabda Csarnok tervezés és kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL) www.whb.hu
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28199804740
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27405497842
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: Organizáció;
felvonulási létesítmények; tereprendezés; bontási munkák; irtás, föld- és sziklamunka; helyszíni
beton és vasbeton munka; útburkolatalap és makadámburkolat készítése; betonpálya-burkolat
készítése; kőburkolat készítése; bitumenes alap és makadámburkolat készítése; út- és vasúti
pályatartozékok készítése; kertépítés; tartószerkezetek. Folytatás a VI.3) pontban!
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Az V.2.5) pont folytatása: Építészeti, szakipari munkák; lift; szennyvízelvezetés; csapadékvíz
elvezetés; vízellátás-csatornázás; gázellátás; termálvízellátás; fűtés; hűtés; légtechnika; sprinkler;
erősáram; gyengeáram; trafú hálózatfejlesztés; eszközök, berendezések, burkolat; tervezés.
2) Ajánlattevők:
- WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber utca 1.;
adószám: 11469830-2-44)
- LAKI Épületszobrász Zrt. (1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.; adószám: 12764073-2-42)
- VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér utca 11.; adószám:
10578863-2-19)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
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
x Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Kézilabda tv. 3. § (1) bekezdése alapján a BMSK Zrt., mint ajánlatkérő jogosult rendkívüli sürgősségre
alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt (21137/2019)
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: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csajbók Eszter
Telefon: +36 17006621
E-mail: ECsajbok@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: energia közszolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Létesítményüzemeltetés és vagyonvédelem
Hivatkozási szám: EKR000783312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90900000-6

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A FŐTÁV Zrt. saját és leányvállalatai telephelyein végzendő létesítményüzemeltetési, karbantartási,
személy- és vagyonvédelmi, valamint járőrszolgálati feladatok ellátása
- Műszaki üzemeltetés,
- Műszaki felügyelet: felügyeleti feladatok, épületszerkezeti vizsgálatok, gépészeti feladatok, fűtési feladatok,
karbantartás, hibajavítás,
- Helyszínen foglalkoztatott dolgozók feladatai: szakmánként végzendő tevékenységek (villanyszerelő,
vízszerelő, lakatos és egyéb javítási feladatok, segédmunkás- udvari munkásfeladatok, általános feladatok)
- Klímakarbantartás: karbantartási, ellenőrzési feladatok, irodákban, szobákban végzendő feladatok,
folyadékhűtőkkel kapcsolatos feladatok,
- Felvonó karbantartás, ellenőrzés
- Kertészeti munkák,
- Takarítási feladatok,
- Jég- és síkosságmentesítés, hóeltakarítás,
- Rovar és rágcsálóirtás,
- Személy és vagyonvédelem biztosítása
- Pénz és értékszállítás
- Járőrszolgálat biztosítása gépjárművel
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2060483542 (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: Létesítményüzemeltetési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő és leányvállalatai székhelye, telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A FŐTÁV Zrt. saját és leányvállalatai telephelyein végzendő létesítményüzemeltetési, karbantartási,
személy- és vagyonvédelmi, valamint járőrszolgáltatási feladatok ellátása 36 hónapra + 12 hónap opció, 37
budapesti és 2 Budapesten kívüli telephelyen.
Ennek keretében: - Műszaki üzemeltetés,
- Műszaki felügyelet: felügyeleti feladatok, épületszerkezeti vizsgálatok, gépészeti feladatok, fűtési feladatok,
karbantartás, hibajavítás,
- Helyszínen foglalkoztatott dolgozók feladatai: szakmánként végzendő tevékenységek (villanyszerelő,
vízszerelő, lakatos és egyéb javítási feladatok, segédmunkás- udvari munkásfeladatok, általános feladatok)
- Klímakarbantartás: karbantartási, ellenőrzési feladatok, irodákban, szobákban végzendő feladatok,
folyadékhűtőkkel kapcsolatos feladatok,
- Felvonó karbantartás, ellenőrzés
- Kertészeti munkák,
- Takarítási feladatok,
- Jég- és síkosságmentesítés, hóeltakarítás,

- Rovar és rágcsálóirtás,
- Személy és vagyonvédelem biztosítása
- Pénz és értékszállítás
- Járőrszolgálat biztosítása gépjárművel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő rendelkezik elektronikus járőr ellenőrző rendszerrel 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció: 12 hónap időszakra, mint határozott időre jön létre és teljesítése
folyamatos. A Megrendelő a 36 hónapos határozott idő lejárta előtt legkésőbb 30 nappal jogosult
nyilatkozni arról, hogy a szerződés hatályát további egy évvel meg kívánja hosszabbítani. A
szerződés hatálya a Megrendelő egyoldalú, és Vállalkozó elfogadó nyilatkozatával, minden további
hozzájárulás vagy egyéb jogcselekmény nélkül meghosszabbodik.
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 telephelyeinek kiemelt védettsége miatt a részajánlattételi lehetőség mellőzése magasabb
biztonsági fokozatot jelent (pl. technológiai területek takarítása esetén közvetlen és szoros együttműködés
a biztonsági szolgálatot ellátó személyzettel). A biztonsági, őrzés-védelmi feladatot ellátó személyzet
üzemeltetési feladatokban történő aktív közreműködése.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 011 - 021766
(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: Létesítményüzemeltetési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63285967
Postai cím: Bokréta Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: office@ewfs.hu
Telefon: +36 209443077
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: He-Ba Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69579851
Postai cím: Budakeszi 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
E-mail: he-ba@he-ba.hu
Telefon: +36 307971617
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: 2060483542
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: épületüzemeltetéskarbantartás, takarítás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevő neve: S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1039 Budapest Fodros Utca 33
Adószám: 13807649-2-41
2. Ajánlattevő neve: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhelye: 9600 Sárvár Batthyány Utca 63.
Adószám: 23490103-2-18
Ajánlattevő neve: Kabinet FM Létesítményüzemeltető, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű
Társaság
Székhelye: 2040 Budaörs Gyár Utca 2
Adószám: 11907279-2-13
3. Ajánlattevő neve: PQS International Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest Róbert Károly Körút 76-78
Adószám: 13613059-2-41
Ajánlattevő neve: Patrol Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2100 Gödöllő Kossuth Lajos Utca 34
Adószám: 25149023-2-13
4. Ajánlattevő neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 4025 Debrecen Simonffy Utca 17-19.
Adószám: 13646231-2-09
5. Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 1047 Budapest Attila Utca 34
Adószám: 11066901-2-41
6. Ajánlattevő neve: Polaris-Nord Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságKft
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Csepeli Út 15
Adószám: 13396819-2-13
7. Ajánlattevő neve: Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 1094 Budapest Bokréta Utca 27
Adószám: 12750300-2-43
Ajánlattevő neve: HEBA Kft.
Székhelye: 2010 Budapest, Budakeszi út 51.
Adószám: 10882685-2-41
8. Ajánlattevő neve: O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1038 Budapest Ráby Mátyás Utca 26
Adószám: 25868153-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § 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:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

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

Debreceni Egyetem (21718/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-707 Élelmiszer alapanyag beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000654872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15890000-3

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház részére élelmiszer
alapanyagok beszerzésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 145054369 (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: Tej, tejtermék alapanyag beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031
Debrecen, Bartók Béla út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
38 féle tej, és tejtermékek beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 16 000 zacskó; 161
850 darab; 704 tasak; 868 tömb;2 576 csomag;19 kg illetve 15 504 doboz.
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel
formátumú„Beárazandó táblázat 1. rész” elnevezésű melléklete tartalmazza.
A „Beárazandó táblázat 1. rész” elnevezésű táblázatban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 25
%-ban lehet eltérni, kivéve a táblázatban *-gal megjelölt termékek vonatkozásában, amelyeknél a megadott
kiszerelési egységektől dietetikai szempont miatt eltérni nem lehet.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a „Beárazandó táblázat
1.rész” elnevezésű melléklet 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 közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb
megoldást is. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania.
Az Ajánlattevő által szállítani kívánt termék felhasználhatósági idejének a szállítás időpontjában meg kell
haladnia a gyártástól számított minőségi megőrzési idő 2/3 részét.
Ajánlattevőnek az árut munkanapokon az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően reggel 5:15
-ig, hétvégén legkésőbb 6 óráig kell leszállítani, a szállítására hetente többször, akár a hét minden
munkanapján, hétvégeken, vagy ünnepnapokon is sor kerülhet.
Rendkívüli megrendelésnek az Ajánlatkérő a rendszeres heti megrendelésen felüli megrendelést
tekinti,amelynek gyakorisága havonta 1-2 alkalom. A rendkívüli megrendelés leadására a tárgynap 8:00
órájáig van lehetőség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli megrendelések szállítási ideje (min. 60 perc max. 180 perc) 10

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alap
összmennyiséghez képest + 30 % tejtermék átvételére.
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 közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.
A szállítások alkalmával az AT az egyszerre rendelt termékek esetében sem mennyiségben, sem értékben
nemhatározhat meg minimum értéket.
II.2.1)
Elnevezés: Hús, húsáru alapanyag beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031
Debrecen, Bartók Béla út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
42 féle hús, húsáru beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 23 022 kg; 136 728
csomag;640 rekesz; 416 doboz
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel
formátumú„Beárazandó táblázat 2. rész” elnevezésű melléklete tartalmazza.
A „Beárazandó táblázat 2. rész” elnevezésű táblázatban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 25 %ban lehet eltérni, kivéve.
— a táblázatban *-gal megjelölt termékek vonatkozásában, amelyeknél a megadott kiszerelési egységektől
dietetikai szempont miatt eltérni nem lehet,— a táblázatban szürkével jelölt termékek vonatkozásában.
A a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a „Beárazandó táblázat
2.rész” elnevezésű melléklet 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 közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb
megoldást is. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania.
Az Ajánlattevő által szállítani kívánt termék felhasználhatósági idejének a szállítás időpontjában meg kell
haladnia a gyártástól számított minőségi megőrzési idő 2/3 részét.
Ajánlattevőnek az árut munkanapokon az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően reggel 6 és 6:30
között kell leszállítani, a szállítására hetente többször, akár a hét minden munkanapján sor kerülhet.
Rendkívüli megrendelésnek az Ajánlatkérő a rendszeres heti megrendelésen felüli megrendelést
tekinti,amelynek gyakorisága havonta 1-2 alkalom. A rendkívüli megrendelés leadására a tárgynap 8:00
órájáig van lehetőség.
A „Félsertés tőkehús” elnevezésű termék esetében a szállítólevélnek tartalmazni kell a vágás dátumát, a
lábszámot és a minőség megőrzési időt, továbbá a lábszámra vonatkozó adatokat a terméken vagy annak
csomagolásán is fel kell tüntetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli jellegű megrendelések szállítási ideje (min. 60 perc max. 180
perc) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alap
összmennyiséghez képest + 30 % hús alapanyag átvételére.
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 közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.
A szállítások alkalmával az AT az egyszerre rendelt termékek esetében sem mennyiségben, sem értékben
nem határozhat meg minimum értéket.
II.2.1)
Elnevezés: Fűszért áruk és konzerv alapanyagok beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03142500-3

További tárgyak:

15331430-0
15831000-2
15851100-9
15870000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031
Debrecen, Bartók Béla út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
144 féle fűszeráru, konzerv alapanyag beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 26
982 csomag; 320 zsák; 4 038 tasak; 18 karton; 33741 üveg; 352 flakon; 992 tubus;2 800 tálca; 2 192
fémdoboz;66 024 doboz;221 160 db
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel
formátumú„Beárazandó táblázat 3. rész” elnevezésű melléklete tartalmazza.
A „Beárazandó táblázat 3. rész”elnevezésű táblázatban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 25 %ban lehet eltérni, kivéve a táblázatban *-gal megjelölt termékek vonatkozásában, amelyeknél a megadott
kiszerelési egységektől dietetikai szempont miatt eltérni nem lehet.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a „Beárazandó táblázat
3.rész” elnevezésű melléklet 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 közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb
megoldást is. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania.
Az Ajánlattevő által szállítani kívánt termék felhasználhatósági idejének a szállítás időpontjában meg kell
haladnia a gyártástól számított minőségi megőrzési idő 2/3 részét.
Ajánlattevőnek az árut munkanapokon az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően 6 és 12 óra között
kell leszállítani, a szállítására hetente többször, akár a hét minden munkanapján sor kerülhet.
Rendkívüli megrendelésnek az Ajánlatkérő a rendszeres heti megrendelésen felüli megrendelést
tekinti,amelynek gyakorisága havonta 1-2 alkalom. A rendkívüli megrendelés leadására a tárgynap 8:00
órájáig van lehetőség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli jellegű megrendelések szállítási ideje (min. 60 perc max. 180
perc) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 30 % Fűszért áru és konzerv alapanyag átvételére.
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 közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.
A szállítások alkalmával az AT az egyszerre rendelt termékek esetében sem mennyiségben, sem értékben
nemhatározhat meg minimum értéket.
II.2.1)
Elnevezés: Gyorsfagyasztott alapanyagok beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15331170-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031
Debrecen, Bartók Béla út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
29 féle gyorsfagyasztott alapanyag beszerzése amelynek alap összmennyisége mindösszesen 3042
csomag
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel
formátumú„Beárazandó táblázat 4. rész” elnevezésű melléklete tartalmazza.
A „Beárazandó táblázat 4. rész”elnevezésű táblázatban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 25 %ban lehet eltérni, kivéve a táblázatban *-gal megjelölt termékek vonatkozásában, amelyeknél a megadott
kiszerelési egységektől dietetikai szempont miatt eltérni nem lehet.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a „Beárazandó táblázat
3.rész” elnevezésű melléklet 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 közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb
megoldást is. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania.
Az Ajánlattevő által szállítani kívánt termék felhasználhatósági idejének a szállítás időpontjában meg kell
haladnia a gyártástól számított minőségi megőrzési idő 2/3 részét.
Ajánlattevőnek az árut munkanapokon az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően 6 és 12 óra között
kell leszállítani, a szállítására hetente többször, akár a hét minden munkanapján sor kerülhet.
Rendkívüli megrendelésnek az Ajánlatkérő a rendszeres heti megrendelésen felüli megrendelést
tekinti,amelynek gyakorisága havonta 1-2 alkalom. A rendkívüli megrendelés leadására a tárgynap 8:00
órájáig van lehetőség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli jellegű megrendelések szállítási ideje (min. 60 perc max. 180
perc) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alap
összmennyiséghez képest + 30 % gyorsfagyasztott alapanyag átvételére.
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 közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.

A szállítások alkalmával az AT az egyszerre rendelt termékek esetében sem mennyiségben, sem értékben
nemhatározhat meg minimum értéket.
II.2.1)
Elnevezés: Sütőipari termékek beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15612500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031
Debrecen, Bartók Béla út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
22 féle sütőipari termékek beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 160 086 darab; 50
572 kg
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel
formátumú„Beárazandó táblázat 5. rész” elnevezésű melléklete tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a „Beárazandó táblázat
5.rész” elnevezésű melléklet 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 közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb
megoldást is. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania.
Az Ajánlattevő által szállítani kívánt termék felhasználhatósági idejének a szállítás időpontjában meg kell
haladnia a gyártástól számított minőségi megőrzési idő 2/3 részét.
Ajánlattevőnek az árut munkanapokon az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően reggel 5:15-5:45
között hétvégén 6 és 6:30 között kell leszállítani, a szállítására hetente többször, akár a hét minden
munkanapján, hétvégeken, és ünnepnapokon is sor kerülhet.
Rendkívüli megrendelésnek az Ajánlatkérő a rendszeres heti megrendelésen felüli megrendelést
tekinti,amelynek gyakorisága havonta 1-2 alkalom. A rendkívüli megrendelés leadására a tárgynap 8:00
órájáig van lehetőség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli megrendelések szállítási ideje (min. 60 perc max. 180 perc) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alap
összmennyiséghez képest + 30 % Sütőipari termék átvételére.
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 közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.
A szállítások alkalmával az AT az egyszerre rendelt termékek esetében sem mennyiségben, sem értékben
nemhatározhat meg minimum értéket.
II.2.1)
Elnevezés: Friss zöldség-gyümölcs beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

15300000-1

NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031
Debrecen, Bartók Béla út 2-26.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
38 féle friss zöldség, gyümölcs beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 48 darab; 8 561
csomag; 4 fej; 86 316 kg
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel
formátumú„Beárazandó táblázat 6. rész” elnevezésű melléklete tartalmazza.
Az Ajánlattevő által szállítani kívánt termék felhasználhatósági idejének a szállítás időpontjában meg kell
haladnia a gyártástól számított minőségi megőrzési idő 2/3 részét.
Ajánlattevőnek az árut munkanapokon az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően reggel 6 és 6
óra 30 perc között kell leszállítani, a szállítására hetente többször, akár a hét minden munkanapján sor
kerülhet.Rendkívüli megrendelésnek az Ajánlatkérő a rendszeres heti megrendelésen felüli megrendelést
tekinti,amelynek gyakorisága havonta 1-2 alkalom. A rendkívüli megrendelés leadására a tárgynap 8:00
órájáig van lehetőség.
Ajánlattevő köteles minden szállítás alkalmával a szállító levélen nyilatkozni a növényvédő szerekre
vonatkozóélelmezés-egészségügyi várakozási idő elteltéről.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli megrendelések szállítási ideje (min. 60 perc max. 180 perc) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alap
összmennyiséghez képest + 30 % friss zöldség, gyümölcs átvételére.
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 közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.
A szállítások alkalmával az AT az egyszerre rendelt termékek esetében sem mennyiségben, sem értékben
nemhatározhat meg minimum értéket.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 140 - 344108
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tej, tejtermék alapanyag beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: East Milk Korlátotlt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89766952
Postai cím: Simai Út 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: eastmilkkft@gmail.com
Telefon: +36 42500081
Internetcím(ek): (URL) www.eastmilk.hu
Fax: +36 42500082
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35801920
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hús, húsáru alapanyag beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43509254
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
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: 39891072
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Fűszért áruk és konzerv alapanyagok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hajdú-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45294710
Postai cím: Széchenyi Utca 33.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: multitra@multitrade.hu
Telefon: +36 52522870
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52541057
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26222715
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Gyorsfagyasztott alapanyagok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57059273
Postai cím: Szikra telep 0946/13. hrsz. 0946/13. hrsz.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@naturicekft.hu
Telefon: +36 302877677
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: 8459774
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Sütőipari termékek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mátyás Sütő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76481691
Postai cím: Nagybánya Utca 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: matyassutokft@upcmail.hu
Telefon: +36 52404333
Internetcím(ek): (URL) www.matyaspekseg.hu
Fax: +36 52534750
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: 11064504
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Friss zöldség-gyümölcs beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Mo-Ha Potato Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87931804
Postai cím: Lencz Utca 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: mohapotatokft@gmail.com
Telefon: +36 309580435
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 0652788161
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: 23614384
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. East Milk Kft., 4400 Nyíregyháza, Simai út 4., 23174610-2-15 (1. rész)
2. Hajdú-Coop Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u.33., 11829612-2-09 (1.;3.;4. rész)
3. Gulyás János és Társa Kft., 6645 Felgyő, II. kerület 80., 11399531-2-09 (2. rész)
4. Baromfiudvar 2002 Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 12830093-2-09 (2.;4 rész)
5. Robert Aradi Kft., 2225 Üllő, Gyömrői út 83., 13413165-2-09 (3. rész)
6. Naturice Kft., 4080 Hajdúnánás, Szikra telep 0946/13 hrsz., 25400263-2-09 (4. rész)
7. "MÁTYÁS SÜTŐ" Kft. 4034 Debrecen, Nagybánya u.6. sz. 12111255-2-09 (5. rész)
8. Mo-Ha Potato Kft., 4030 Debrecen, Lencz u.9., 13125251-2-09 (6. rész)
7. M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6782 Mórahalom, Röszkei út 48. 11392929-2-06 (6.
rész)
Nyertes ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész: East Milk Kft., 4400 Nyíregyháza, Simai út 4., 23174610-2-15
2. rész: Gulyás János és Társa Kft., 6645 Felgyő, II. kerület 80., 11399531-2-09;
3. rész: Hajdú-Coop Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u.33., 11829612-2-09;
4. rész: Naturice Kft., 4080 Hajdúnánás, Szikra telep 0946/13 hrsz., 25400263-2-09;
5. rész: "MÁTYÁS SÜTŐ" Kft. 4034 Debrecen, Nagybánya u.6. sz. 12111255-2-09
6. rész: Mo-Ha Potato Kft., 4030 Debrecen, Lencz u.9., 13125251-2-09
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:
2019/11/20 (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)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (21174/2019)
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: 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): www.elte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
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: Eszközbeszerzés VEKOP-2.3.3-15-2017-00023 projekt
Hivatkozási szám: EKR000509882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38300000-8

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eszközbeszerzés a „Civilizásciós zavarok idegtudományi, pszichológiai és örökletes háttere: diagnózistól a
problémakezelésig” elnevezésű projekt keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 41697220 (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: Alapvető fittségi és antropometriai mérőeszközök
Rész száma: 1
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 fő helyszíne: 1117 Budapest Bogdánfy utca 10. 4082/23
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya alapvető fittségi és antropometriai mérések elvégzéséhez
szükséges eszközök beszerzése, az alábbiak szerint:
Termék neve Mennyiség (db)
&#61485; Sport Fitnesz kategóriájú futópad-ergometer - 1
&#61485; Digitális, kódolt pulzusszám (szívfrekvencia) vevő – 2
&#61485; Futópad-ergométerhez való szoftver - 3
&#61485; kerékpár-ergometer - 2
&#61485; Tejsav Tesztelő berendezés - 2
&#61485; A Tejsav tesztelő berendezéssel kompatibilis Tesztcsík Készlet (72 db / csomag) - 10
&#61485; tejsav tesztelő berendezéshez illeszkedő USB számítógépes szoftvercsomag - 1
&#61485; Ergo-spirometer - 1
&#61485; Ergo-spirometer tartozékai - Kalibrációs termékcsomag - 1
&#61485; RS232-es csatlakozó kábel az ergo-spirométer készülékhez, RS232-es csatlakozó a
mérőműszernek futópad-ergometer, vagy
kerékpár-ergometer eszközhöz való csatlakoztatásához- 4
&#61485; Professzionális EKG mérőberendezés nyugalmi és terheléses EKG vizsgálatokra) - 1
&#61485; EKG (ECG) szoftver - 1
&#61485; EKG elektróda csomag (25 db / csomag) - 10
&#61485; Hordozható ergo-spirometriai (kardio-respiratory) mérőműszer és tartozékai (1db Spirometriai
teszt készlet, 1db Spirometriai szoftver aktiválási kód, 1db 3 literes kalibrációs fecskendő, 1db Felnőtt
újrahasználható (tisztítható) arcmaszk (Large méret), 1db Felnőtt újrahasználható (tisztítható) arcmaszk
(Small méret), 4 db O2 szenzor. 1 db Kémiai szenzor.) - 1
&#61485; Testösszetétel mérő monitor – 5
eszközök szállítása. A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem
ismertethető, azonban részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, 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, amely magában
foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, a kezelőszemélyzet részére, tervezetten
1-3 fő részére. Az üzembe helyezés magában foglalja: a szerződés tárgyának leszállítását, beszerelését;
rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok,
berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe
helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a
kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv
felvételét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3.-15-2017-00023 számú „Civilizációs zavarok
idegtudományi, pszichológiai, örökletes alapjai: diagnosztikától a problémakezelésig, vagy elmélettől
a gyakorlatig” elnevezésű projekt keretében
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Terhelésélettani mérőeszközök
Rész száma: 2
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 fő helyszíne: 1117 Budapest Bogdánfy utca 10. 4082/23
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya terhelésélettani, antropometriai és pszichofiziológiai mérések
kivitelezésére alkalmas eszköz és ahhoz kapcsolódó adatfeldolgozó szoftver beszerzése, az alábbiak
szerint:
Termék neve Mennyiség (db)
&#61485; Testösszetétel analizáló készülék, nyomtató - 1
&#61485; Adatfeldolgozó szoftver - 1
eszközök szállítása. A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem
ismertethető, azonban részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, 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, amely magában
foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, a kezelőszemélyzet részére, tervezetten
1-3 fő részére. Az üzembe helyezés magában foglalja: a szerződés tárgyának leszállítását, beszerelését;
rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok,
berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe
helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a
kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv
felvételét
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3.-15-2017-00023 számú „Civilizációs zavarok
idegtudományi, pszichológiai, örökletes alapjai: diagnosztikától a problémakezelésig, vagy elmélettől
a gyakorlatig” elnevezésű projekt keretében
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Stimulációs mérőeszköz beszerzése
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 fő helyszíne: 1117 Budapest Bogdánfy utca 10. 4082/23
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya stimulációs mérőeszköz beszerzése, az alábbiak szerint:
Termék neve Mennyiség (db)
&#61485; Hő stimulációs mérőeszköz - 1
eszközök szállítása. A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem
ismertethető, azonban részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, 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, amely magában
foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, a kezelőszemélyzet részére, tervezetten
1-3 fő részére. Az üzembe helyezés magában foglalja: a szerződés tárgyának leszállítását, beszerelését;
rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok,
berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe
helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a
kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv
felvételét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3.-15-2017-00023 számú „Civilizációs zavarok
idegtudományi, pszichológiai, örökletes alapjai: diagnosztikától a problémakezelésig, vagy elmélettől
a gyakorlatig” elnevezésű projekt keretében
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mobil EEG és kapcsolódó eszközeinek beszerzése
Rész száma: 4
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 fő helyszíne: 1064 Budapest Izabella utca 46. 29507
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya a mobil EEG és kapcsolódó eszközeinek beszerzése, az alábbiak
szerint:
Termék neve Mennyiség (db)
&#61485; Mobil EEG készülék 64 csatornával - 1
&#61485; (64 csatornás szárazelektródás EEG sapka – 2 (1 db M, és 1 db L méret = összesen 2 db)
&#61485; (64 csatornás tradicionális gél-elektrodás EEG sapka – 2 (1 db M, és 1 db L méret = összesen 2
db)
eszközök szállítása. A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem
ismertethető, azonban részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, 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, amely magában
foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, a kezelőszemélyzet részére, tervezetten
1-3 fő részére. Az üzembe helyezés magában foglalja: a szerződés tárgyának leszállítását, beszerelését;
rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok,
berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe
helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a
kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv
felvételét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3.-15-2017-00023 számú „Civilizációs zavarok
idegtudományi, pszichológiai, örökletes alapjai: diagnosztikától a problémakezelésig, vagy elmélettől
a gyakorlatig” elnevezésű projekt keretében
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 094 - 226738
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Alapvető fittségi és antropometriai mérőeszközök
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:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 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: Consilior Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68477336
Postai cím: Szabadságharcosok Utja 4/1
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2131
Ország: Magyarország
E-mail: wellness-trade@t-online.hu
Telefon: +36 305009001
Internetcím(ek): (URL) www.wellness-trade.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21659400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22584900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Terhelésélettani mérőeszközök
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:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ABPM Art Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27542567
Postai cím: Hunyadi Utca 153.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1196
Ország: Magyarország
E-mail: abpmartinbody@gmail.com
Telefon: +36 203650520
Internetcím(ek): (URL) www.abpmart.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1825000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Stimulációs mérőeszköz beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 008785 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Mobil EEG és kapcsolódó eszközeinek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (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: 2
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: ANT Neuro b.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77696850
Postai cím: Welbergweg 74
Város: Hengelo
NUTS-kód: NL32
Postai irányítószám: 7556 PE
Ország: Hollandia
E-mail: mtaouss@ant-neuro.com
Telefon: +36 202891131
Internetcím(ek): (URL) www.ant-neuro.com
Fax: +31 850493919
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18757579
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17362320
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevők nevei, székhelyei, adószámai részenkénti bontásban:
1. rész: Consilior Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, (2131 Göd, Szabadságharcosok útja 4/1;
adószám: 13575072-2-13)
2. rész: ABPM Art Kft., (1196 Budapest, Hunyadi utca 153.; adószám: 10954931-2-43)
3. rész: A Kbt. 75. § (1) bekezdés. a.) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem
nyújtottak be ajánlatot.
4. rész: ANT Neuro b.v., (7556 PE Hengelo, Welbergweg 74; adószám: NL8058 43954 B01);
g.tec medical engineering GmbH, (4521 Schiedlberg, Sierningstrasse 14 adószám: ATU58083139);
QUALITIS Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1131 Budapest, Béke utca 116.;
adószám: 12894297-2-41);
SzamosMediko Kft., (1124 Budapest, Fodor utca 93. fszt. 2., adószám: 23394021-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
rendelkezései szerint
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni. Az EKR-ben
továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
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:
2019/11/20 (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)

Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő (22440/2019)
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: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11360951
Postai cím: Diós Árok 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 14584551
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoskorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.janoskorhaz.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
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Belső betegszállítási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000892832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

60130000-8

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
XII. ker., Diós árok 1-3. (székhely)
II. ker., Pozsonyi utca 10-12.
XII. ker., Szilágyi Erzsébet fasor 18.
II. ker., Ali utca 14.
II. ker., Bolyai utca 5-9.
XII. ker., Petényi köz 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő székhelyén (1125 Budapest, Diós-árok 1-3.) és telephelyein található valamennyi szervezeti
egysége között bonyolítandó, intézményen belüli mentőszolgáltatás keretében végzett belső betegszállítás
(beleértve az inkubátorok szállítását is) 36 hónapra: 43 524 óra (alapmennyiség)
A havi átlagos, székhelyen belül történő betegszállítási alapesetszám: 1279
A havi átlagos, telephelyek közötti betegszállítási alapesetszám: 37
Ajánlattevő az ajánlatkérő intézményén belüli betegszállítási feladatait az alábbiak szerint köteles ellátni:
- munkanapokon reggel 07:00 és délután 17:00 óra között 2 darab betegszállító gépjármű működtetésével
és 4 fős személyzet foglalkoztatásával
- munkanapokon reggel 07:00 és délután 15:00 óra között további 1 darab betegszállító gépjármű
működtetésével és 2 fős személyzet foglalkoztatásával
- munkanapokon délután 17:00 óra és másnap reggel 7:00 óra között 1 darab betegszállító gépjármű
működtetésével és 2 fős személyzet foglalkoztatásával
- hétvégén és egyéb munkaszüneti napokon 24 órában 1 darab betegszállító gépjármű működtetésével és 2
fős személyzet foglalkoztatásával
- szerdai és vasárnapi napokon 12:00 és 24:00 óra között, napi 12 órában 1 darab betegszállító gépjármű
működtetésével és 2 fős személyzet foglalkoztatásával (az Ortopéd-Traumatológiai ügyelet ellátására)
A részletes specifikációt a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakember alkalmassági követelményen felüli betegkísérői
többlettapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, min. 0, max. 48 hónap) 5
2 Szakember alkalmassági követelményen felüli betegszállítói többlettapasztalata hónapokban
megadva (egész hónapban megadva, min. 0, max. 48 hónap) 5

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő székhelyén (1125 Budapest, Diós-árok 1-3.) és telephelyein
található valamennyi szervezeti egysége között bonyolítandó, intézményen belüli mentőszolgáltatás
keretében végzett belső betegszállítás (beleértve az inkubátorok szállítását is) 36 hónapra: 8 705 óra
(opció)
A havi átlagos, székhelyen belül történő betegszállítási esetszám: 256
A havi átlagos, telephelyek közötti betegszállítási esetszám: 7
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részekre történő bontás nem lehetséges, mivel 365 napon folyamatosan történik a szolgáltatás biztosítása
a dokumentációban meghatározott személyi és tárgyi feltételek mellett. Ennek bárminemű (időszak,
gépkocsi, stb.) részekre történő megbontása nem megoldható.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 026 - 058146
(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: Belső betegszállítási szolgáltatás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 001585 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Figyelemmel arra, hogy az igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (nettó
208.915.200,- Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevővel, ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelenné nyilvánította.
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
E.R. Mentőszolgálat Kft. (1123 Budapest Csörsz utca 5, 24268976-1-43)
SAMARITANUS Mentőszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest Gyöngyvirág Utca
21., 10603233-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
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:
2019/11/20 (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 Média- és Hírközlési Hatóság (22383/2019)
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 Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési,
Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: Média-és hírközlés felügyelet
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérésvezérlő eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001055212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48820000-2

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés mérésvezérlő eszközök beszerzése tárgyban
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 149550000 (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: Mérésvezérlő eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30214000-2

További tárgyak:
48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 1133 Budapest,
Visegrádi utca 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott 3 db
mérőkocsi szerver, 2 db mérésvezérlő szerver, 1 db projekt tároló, 1 db SIMI mérésvezérlő szerver és 4 db
mérésvezérlő munkaállomás szállítása, üzembe helyezése továbbá 3 év garancia szolgáltatás biztosítása,
szolgáltatással egybekötött adásvételi szerződés keretében.
Csak új, korábban soha nem használt eszközöket lehet szállítani, melyről az ajánlatban ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, továbbá minden szállítandó komponensre vonatkozóan a hivatalos hazai garanciális
szervizellátásról is nyilatkozni szükséges.
A hardverekkel kapcsolatos álltalános követelmény az energiahatékonyság, szabvány rack szekrénybe
történő beépíthetőség, a megbízhatóság (tartós (legalább 5 éves) hazai szervizjelenlét, közvetlen
ügyféltámogatás a gyártótól, ismert fejlesztési tervek a következő 2 évre) és a menedzselhetőség (Windows,
Linux, Hyper-V és VMware VSphere közvetlen támogatással).
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított hardver eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, helyszíni
garanciáját az üzembe helyezéstől számított három évig. Elvárás a teljes értékű gyártói szolgáltatás.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
A beszerzéssel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 158 - 390192
(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: Mérésvezérlő eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60808086
Postai cím: Alkotás Utca 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@99999.hu
Telefon: +36 19996900
Internetcím(ek): (URL) www.99999.hu
Fax: +36 19996901
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: 149550000
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 V.2.2) PONT KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott
ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
Ajánlattevő neve, székhelye:
99999 Informatika Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
Adószáma: 13854964-2-43
Középvállalkozásnak minősül
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

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

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (20210/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Komárom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Attila polgármester
Telefon: +36 34541347
E-mail: kozbeszerzes@komarom.hu
Fax: +36 34541348
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komarom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.komarom.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Váll.szerz.„Komárom város szennyvízelvezetésének és-tisztításának fejlesztése”
elnev.projekt,KEHOP2.2.2.valamint hazai és saját forrás terhére megvalósítandó szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés a „Komárom város szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése”
elnevezésű projekt, KEHOP 2.2.2. valamint hazai és saját forrás terhére megvalósítandó szennyvíztisztító
telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei
szerint”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5856100000 (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: Váll.szerz.„Komárom város szennyvízelvezetésének és-tisztításának fejlesztése”
elnev.projekt,KEHOP2.2.2.valamint hazai és saját forrás terhére megvalósítandó szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232400-6

További tárgyak:

45232410-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3
45252100-9

45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Természetbeni megjelölés: Komárom település
közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a „Komárom város
szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt, KEHOP 2.2.2. valamint hazai
és saját forrás terhére megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Kivitelezés tájékoztató mennyiségei (Komárom) Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Házi bekötések száma (db) 20
Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 1647,0
Nyomóvezeték hossza (m) 13435,0
Közterületi átemelő (db) 1
Szennyvíztisztító telep bővítése:
Szennyvíztisztító telep helye Komárom, 0403/36 és 0403/37
Hidraulikai kapacitása (m3/nap) 8000
Biológiai kapacitása (LE) 57 067
Műszaki leírás: A fejlesztés során a jelenlegi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítő fejlesztése valósul meg,
a jelenlegi szennyvíztelep üzemének fenntartásával, ahová a település végátemelőiből és az új, Ipari Park Ies átemelőtől kiépítendő új szennyvíz nyomóvezeték szállítja a szennyvizet a fejlesztendő szennyvíztisztító
telepre. Emellett Újszállás puszta településrészen 1.322 fm gerincvezeték és 20 db házi bekötés kiépítése
tervezett.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a
kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.
Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen
Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés
vonatkozásában 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHop-2.2.2
II.2.14) További információ:
A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás

Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 051 - 083945
(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: „Komárom város szennyvízelvezetésének és -tisztításának
fejlesztése” tervezés és kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M-E 2020 Konzorcium (Vezető tag: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: M-E 2020 Konzorcium (Tag: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2225
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5835223608
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5856100000
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
munkák(szükséges engedélyeztetéssel)
tervezői művezetés
•szükséges szakfelügyeletek,
•geodéziai munkák,
•bontási munkák,
•mélyépítési és víztelenítési munkák,
•műtárgyépítési munkák,
•szerkezetépítési munkák,
•épületek szakipari munkái,
•épületgépészeti munkák,
•gépészeti szerelési munkák,
•elektromos és irányítástechnikai munkák,
•közmű vezeték építési munkák,
folyt.VI.3.pontban
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes Ajánlattevők:
1.)
M-E 2020 Konzorcium (vezető: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz., adószám: 12671003-2-07; tag: EuroAszfalt Építő és
Szolgáltató Kft., székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753., adószám: 13125811-2-44.) Közös
Ajánlattevő
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 5 856 100 000 HUF

2.)
Colas Alterra Zrt.(1113 Budapest, Bocskai út 73.) Adószáma: 13961149-2-44
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 6 121 633 372 HUF
3.)
SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) Adószáma: 14300327-2-44
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 6 213 096 034 HUF
4.)
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) Adószáma: 13748429-2-20
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 6 039 000 000 HUF
Az V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk folytatása:
• szennyvízcsatorna hálózat építési munkák,
• nyomóvezeték építési munkák,
• közmű csatlakozások,
• út és burkolatépítési munkák,
• rekultivációs munkák,
• parkosítás, növény telepítés,
• kerítésépítés,
• gépek, eszközök bérlése,
• anyagok, eszközök beszállítása,
• forgalomtechnikai munkák,
• üzemeltetői közreműködés,
• minőségvizsgálatok,
• próbaüzem,
• munka- és környezetvédelem,
• kármentesítés,
• hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése,
• biztosítások,
• régészeti munkák (szakfelügyelet és esetleges leletmentés),
• tűzszerészeti vizsgálatok, lőszermentesítés,
• őrzés és vagyonvédelem,
• szaktanácsadás, műszaki szakértői feladatok,
• iroda, telephely, konténer, mobil illemhely bérlése,
• információs anyagok beszerzése.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dotobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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: dotobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (21915/2019)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001433742019/
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/EKR001433742019/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
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CAF járművek klímarendszer elemeinek javítása
Hivatkozási szám: EKR001433742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50116000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés CAF járművek klímarendszer elemeinek javítása tárgyban
Teljes mennyiség: 36 db/24 hónap
Ebből:
- Vezetőfülke légkondícionáló egység komplett: 20 db/24 hónap
- Utastéri légkondicionáló egység: 16 db/24 hónap
Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a
keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:
Keretösszeg = Megajánlott ajánlati összár.
Ajánlatkérő a keretösszeggel megegyező összértékű Megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
A részletezést a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati ártáblázat, valamint a műszaki leírás
tartalmazza.
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: CAF járművek klímarendszer elemeinek javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50116000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: a BKV Zrt. budapesti raktárai
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CAF járművek klímarendszer elemeinek javítása vállalkozási keretszerződés keretében.
Tapasztalati mennyiség:
Vezetőfülke légkondícionáló egység komplett: 20 db/24 hónap
Utastéri légkondicionáló egység: 16 db/24 hónap
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún.
tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az
általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében
beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében
kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek
feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat
mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát
képező tételek javítását is megrendelje tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a
szerződés módosítása nélkül, a szerződésben foglalt egyéb feltétlek figyelembevételével, ajánlattevő erre
vonatkozó árajánlatának ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők meg.
Működés közben elektromos ívnek kitett alkatrészek csak megfelelő szilárdsági tulajdonságokkal
rendelkező, azbesztmentes, íválló anyagból készülhetnek. A felhasznált nem fém íválló anyagokról a
Vállalkozónak legkésőbb az első beszállítást megelőzően be kell mutatnia az anyagok ívállóságát igazoló,
független szakértő vagy minősítő szervezet által kiadott dokumentumot.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a vállalt jótállási idő mértékéről (nem lehet kevesebb, mint 12 hónap);
• javított alkatrész visszaszállításakor a minőségi átvétel módja műbizonylattal történik, mely tartalmazza a
felhasznált anyagok, beépített alkatrészek megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot is;
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a
megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján találhatószemélyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
(www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; 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 Vállalt javítási határidő (legalább 10, legfeljebb 60 naptári nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya változatlan
feltételekkel meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere:
Mindkét értékelési részszempont esetén: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.
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 (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5)
bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró
okok hatálya alá.
- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a
6. § (1)-(2) bekezdéseire is).
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia,
illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon
letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja
tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény,
adat tartalma valós.
- Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban
foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD
benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell
nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket
nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére
vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket
az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia
kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak
szerint kell eljárni.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani
kell.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény,
adat tartalma valós.
- 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 a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik.
- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint

kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül
ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben összesen a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 123
millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD
benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell
nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket
nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére
vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket
az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 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. Az
okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (3) bekezdés a) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző
72 hónap során végzett legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)
és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő
adatokat kell tartalmaznia: a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és
befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel
kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A szolgáltatás tárgyából
egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referencia a vasúti járművek légkondicionáló berendezéseinek
javítására vonatkozik. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell
lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható.- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok
hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden
eszközt biztosítani kell.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény,
adat tartalma valós.
- 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 a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül
ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72
hónap során teljesített összesen legalább 18 db vasúti járművek légkondicionáló berendezéseinek
javítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül
megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.
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:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.
Késedelmi kötbér mértéke: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj késedelmesen teljesített
értékére vetített napi 2%, de legfeljebb 30%.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj hibás teljesítéssel érintett
részének 30%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj meghiúsulással érintett
részének 30%-a.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése
szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet
alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 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 nem
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: 2020/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR
rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a
tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton
hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról
a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében
foglaltakról.
6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.
8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt.
35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
11. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt
köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerint.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés
második mondatának alkalmazásával.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.
15. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási
idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
16. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek,
amelyikben az Ajánlati ár alacsonyabb.
17. Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre
kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:
Keretösszeg = Ajánlati összár /12 * szerződés időbeli hatálya (hónap).
Ajánlatkérő a keretösszeggel megegyező összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.
18. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában
feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.
19. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és az eljárásban nem
biztosítja.
20. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az
útmutató tartalmazza.
21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – Kbt. 41/C. § (1)
bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.
22. FAKSZ: dr. Gara Richárd (lajstromszám: 00041)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (22348/2019)
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: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Eszter
Telefon: +36 302282645
E-mail: balogh.eszter@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihics Petra
Telefon: +36 17957379
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. online adatgyűjtő
Hivatkozási szám: EKR001223132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. online adatgyűjtő, BI és VIR rendszereinek megújítása,
üzemeltetése, fejlesztése
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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 - 19663 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 208 - 507996
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1. 7/24 órás üzemeltetési feladatok 36 hónapra, 7/24 ügyfélszolgálattal
• A több , mint 5500 külső adatkapcsolati végpontot kezelő ND online adatgyűjtő rendszer
alkalmazás üzemeltetése,
• Dohányregisztrátori adatszolgáltatási igények megvalósító adattárház, BI rendszer üzemeltetése,
• ND online adatgyűjtő rendszer, az ND mobil alkalmazás szerver alkalmazás üzemeltetése,
• ND Microsoft Power BIVIR rendszer alkalmazás üzemeltetése
• SAP Business One karbantartás és támogatás
2. Infrastruktúra megújítás, migráció 12 hónap alatt
• A KOF környezetben futó rendszer platform (operációs rendszer, adatbázis kiszolgáló,
terminálszerver) és szükség szerint alkalmazás megújítása, a futó rendszerek a megújított
környezetbe történő migrációja. Cél, hogy 3 éves időszakban, a KOF IAAS szolgáltatás felett, a
rendszert kiszolgáló minden elem gyártói támogatással rendelkezzen.
A feladat végrehajtásához szükséges licenc szállítási feladatok
A megújításhoz szükséges, KOF IAAS szolgáltatások feletti licencek leszállítása.
3. Opcionális fejlesztési órakeret biztosítása maximum 10000 fejlesztői óra biztosításával
• Maximum 10000 fejlesztői óra biztosítása, amely az ND online adatgyűjtő rendszernek, valamint az
adatszolgáltatási igényeket kielégítő BI alkalmazásnak és Vállalatirányítási rendszer (továbbiakban
VIR) továbbfejlesztésére használható fel a szerződés teljes időtartama alatt. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget az ajánlatkérésben szereplő fejlesztői óraszámok lehívására.
Helyesen:
1. 7/24 órás üzemeltetési feladatok 36 hónapra, 7/24 ügyfélszolgálattal
• A több , mint 5500 külső adatkapcsolati végpontot kezelő ND online adatgyűjtő rendszer
alkalmazás üzemeltetése,
• Dohányregisztrátori adatszolgáltatási igények megvalósító adattárház, BI rendszer üzemeltetése,
• ND online adatgyűjtő rendszer, az ND mobil alkalmazás szerver alkalmazás üzemeltetése,
• ND Microsoft Power BIVIR rendszer alkalmazás üzemeltetése
• SAP Business One karbantartás és támogatás
2. Infrastruktúra megújítás, migráció 12 hónap alatt
• A KOF környezetben futó rendszer platform (operációs rendszer, adatbázis kiszolgáló,
terminálszerver) és szükség szerint alkalmazás megújítása, a futó rendszerek a megújított
környezetbe történő migrációja. Cél, hogy 3 éves időszakban, a KOF IAAS szolgáltatás felett, a
rendszert kiszolgáló minden elem gyártói támogatással rendelkezzen.
3. Opcionális fejlesztési órakeret biztosítása maximum 10000 fejlesztői óra biztosításával

• Maximum 10000 fejlesztői óra biztosítása, amely az ND online adatgyűjtő rendszernek, valamint az
adatszolgáltatási igényeket kielégítő BI alkalmazásnak és Vállalatirányítási rendszer (továbbiakban
VIR) továbbfejlesztésére használható fel a szerződés teljes időtartama alatt. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget az ajánlatkérésben szereplő fejlesztői óraszámok lehívására.
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: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Felhívás megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
2019/12/09
Helyesen:
2019/12/10
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tájékoztatjuk az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és szerződéstervezet is módosításra kerül és elérhető az
eljárás dokumentumai között.
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

Eszterházy Károly Egyetem (22570/2019)
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: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80527831
Postai cím: Eszterházy Tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Morvai Anasztázia
Telefon: +36 305547324
E-mail: morvai.anasztazia@uni-eszterhazy.hu
Fax: +36 15772069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-eszterhazy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboratóriumi gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000784272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38900000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Laboratóriumi gépek beszerzése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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 - 18593 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 188 - 456870
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/26 (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:
. .
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: 2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:

Kiegészítő szójegyzék

Az eljárásban további kiegészítő tájékoztatás-kérések érkeztek, erre tekintettel az ajánlatkérő a Kbt.
56. § (4) bekezdése, valamint az abban hivatkozott Kbt. 56. § (2) bekezdése, Kbt. 52. § (4) bekezdés
a) pontja és a Kbt. 52. § (5) bekezdése szerint módosította az ajánlattételi határidőt 2019.12.03.
napján 10:00 órára, ennek megfelelően a bontás időpontja is módosult 2019.12.03. napján 12:00
órára. Egyebekben a közbeszerzési dokumentumok változatlanok.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (22569/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes-Nagy Dániel
Telefon: +36 305355476
E-mail: fejes-nagy.daniel@mav.hu
Fax: +36 15113857
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ERTMS–ETCS Kulcs Menedzsment Rendszer kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001416642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71322500-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés "ERTMS–ETCS Kulcs Menedzsment Rendszer kialakítása" tárgyban
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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 - 21743 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 220 - 540870
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/04 (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 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: 2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:

Kiegészítő szójegyzék

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

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (22402/2019)
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: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Törőcsik Tamás
Telefon: +36 709039054
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnar Gábor
Telefon: +36 703823195
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Fax: +36 17951170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KK Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
Hivatkozási szám: EKR000777252019
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:
KK Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium épületenergetikai fejlesztése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/11/20 (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 - 20419 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 204 - 495616
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/18 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/29 (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

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (22421/2019)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zamárdi-B.szárszó kerékpárút megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001354632019
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:
Kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a Zamárdi – Balatonszárszó közötti szakaszokon
(B004.04.73)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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 - 20731 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 208 - 506498
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (21694/2019)
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: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: konkoly.zita@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda Fácán Tagóvoda eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000248822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda - kerti eszköz
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39142000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Fácán köz 33., hrsz.: 18223/8
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
27 db kerti eszközök a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 kódszámú projekt keretében + 37 db kerti eszköz
a Modern Városok Program (MVP) keretében
A beszerzendő kerti eszközök rövid ismertetése: kisház tetővel és kispaddal, homokozó, hinta, mászóka,
kéttornyos vár, csúszda, rugós játék, homokozókészlet, homokozó-vizező, támlás pad, gyermek pad,
szemetes, csúszdatorony, trambulin, filagória, fészekhinta, mérleghinta, lengőhíd, stb.
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.
Részletes eszközlista külön mellékletként csatolva!

(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: 30
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: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 100 - 242020
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda - kerti eszköz
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/12 (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: ACER Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46450645
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 1
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
E-mail: info@acerkft.hu
Telefon: +36 209184525
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: 13923136 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–
(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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):

39000000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39142000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Fácán köz 33., hrsz.: 18223/8
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
27 db kerti eszközök a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 kódszámú projekt keretében + 37 db kerti eszköz
a Modern Városok Program (MVP) keretében
A beszerzendő kerti eszközök rövid ismertetése: kisház tetővel és kispaddal, homokozó, hinta, mászóka,
kéttornyos vár, csúszda, rugós játék, homokozókészlet, homokozó-vizező, támlás pad, gyermek pad,
szemetes, csúszdatorony, trambulin, filagória, fészekhinta, mérleghinta, lengőhíd, stb.
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.
Részletes eszközlista külön mellékletként csatolva!
(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: 30
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: 13923136
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ACER Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46450645
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 1
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
E-mail: info@acerkft.hu
Telefon: +36 209184525

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): Módosítással érintett rendelkezés és indokolása
l . Az alapszerződés 111.4. pontjának szövegezése az alábbiakra módosul:
Vevő' a beszerzés ellenértékénekforrását több támogatási forrásból biztosítja. Ennek során 17 db
termék ellenértéke a VEKOP-6.1.l-15-RDI-2016-00002 kódszánú projekt keretében, míg további
47 db termék ellenértéke a Modern Városok Program (MVP) keretében kerül finanszírozásra. Az
egyes projektekkel érintett termékeket a műszaki leírás tartalmazza részletesen. Vevő rögzíti,
hogy a támogatás folyósításának módja mindkét esetben utófinanszírozás, így nem érintett a jelen
szerződés szerinti számla kifizetése szállítóifinanszírozással.
2. Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás a Kbt. 141.} (6) bekezdés alapján jogszerűnek
minősül az alábbiak szerint:
A forrás vonatkozásában a módosítás nem minősül lényegesnek, különösen, hogy:
— miután utófinanszírozásos támogatásról van szó, így a számla kiállítása és teljesítése a
módosítás okán nem változik, továbbá miután ezen arány változása bármely gazdasági szereplő
nyertessége esetén meg kellett volna, hogy történjen, így nem minősül olyan tartalmúnak, amely
olyan feltételeket határozna meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét
vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; továbbá
— a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja
meg, hiszen sem az elvégzendő feladat, sem az ellenérték nem módosul a tárgyi módosítás okán;
—a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest új elemre nem terjeszti ki.
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: Lásd VII.2.1) pont.
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019.04.17.
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: 13923136 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13923136 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

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (22575/2019)
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: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK02191
Postai cím: Árpád út 28-32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Andrea
Telefon: +36 96500065
E-mail: kozbeszerzes@eduvizig.hu
Fax: +36 96 500059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eduvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eduvizig.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Jégtörő és jégtörést támogató hajók felújítása, javítása vállalkozási szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50241000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Széchenyi jégtörő hajó felújítása, javítása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50241000-6

További tárgyak:
50241100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Gönyű Hajózási Telephely és üzemi kikötő (9071 Gönyű
Kossuth u. 50., Duna
1791,6 fkm.) , valamint nyertes Ajánlattevő telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. rész: Széchenyi jégtörő hajó (épült: 1988, Ganz
Danubius Hajó- és Darugyár Óbudai Hajógyár, Budapest/Óbuda, típus: ikerdöngölős jégtörő-vontató hajó,
hossz: 40,55 m,
szélesség a főbordán: 9,33 m) felújításával, javításával kapcsolatos feladatok elvégzése vállalkozási
szerződés keretében,
beleérve a hajótest teljes körű felújítását (tisztítás és festés, nyílászárók cseréje), gépüzemi rendszerek
felújítását (főgépek

koromtalanítása, segédüzem felújítás, új éjszakai segéd-aggregát, új munkacsónak és daru), lakótéri
helységek egy részének
felújítását (társalgó, szaniter helységek, konyha, 2 db kabin), továbbá a navigációs eszközök és villamos
berendezések
korszerűsítését (kormányállás pult, fényszórók, navigációs fények, külső-, és belső világítás, stb.)
Opcionális tételek:
- Opcionális 1: Üzem anyag szintjelző
- Opcionális 2: Egyéb javítások
- Opcionális 3: RÁBA 2156 moto r felújítás
Az opcionális tételek lehívására, megrende lésére a szerződés teljesítésének időtartama alatt, legkésőbb a
szerződés hatályba
lépésének napjától számított 1 hónapon belül kerülhet sor, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
alapján.
A felhívás II.2.5. pontjában a többlet szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő az alábbit fogadja el: az ajánlati
felhív ás feladásának
napját megelőző 4 éves időszakban legalább 30 méter hosszú acél hajótest építésében és/vagy
felújításában és/vagy javításában
hegesztő szakemberként történő részvétel. Ajánlatkérő az ezen feltételeknek megfelelő munkák darab
számát kéri megadni,
amelyekben az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2 fő szakember (szakember 1.,
szakember 2.)hegesztő
szakemberként részt vett.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 161 - 368773
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Széchenyi jégtörő hajó felújítása, javítása vállalkozási
szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/29 (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: Ship & Car Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsilip u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
E-mail: info@ha jojavito.com
Telefon: +36 306192612
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17201407
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: 91930000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződéskötés: 2018. június 29.
1.sz. szerződésmódosítás dátuma: 2018. október 31.
Jelen, 2.sz. szerződésmódosítás dátuma: 2019. október 29.
Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésére tekintettel megállapítják, hogy a vállalkozási szerződés új
közbeszerzési eljárás nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több,
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások
nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés
megkerülését.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó 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:
2019/11/20 (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):

50241000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

50241000-6

Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:
50241100-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Gönyű Hajózási Telephely és üzemi kikötő (9071 Gönyű
Kossuth u. 50., Duna
1791,6 fkm.) , valamint nyertes Ajánlattevő telephelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Széchenyi jégtörő hajó (épült: 1988, Ganz Danubius Hajó- és Darugyár
Óbudai Hajógyár, Budapest/Óbuda, típus: ikerdöngölős jégtörő-vontató hajó, hossz: 40,55 m, szélesség a
főbordán: 9,33 m)
felújításával, javításával kapcsolatos feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében, beleérve a
hajótest teljes körű
felújítását (tisztítás és festés, nyílászárók cseréje), gépüzemi rendszerek felújítását (főgépek
koromtalanítása, segédüzem
felújítás, új éjszakai segéd-aggregát, új munkacsónak és daru), lakótéri helységek egy részének felújítását
(társalgó, szaniter
helységek, konyha, 2 db kabin), továbbá a navigációs eszközök és villamos berendezések korszerűsítését
(kormányállás pult,
fényszórók, navigációs fények, külső-, és belső világítás, stb.)
Opcionális tételek:
- Opcionális 1: Üzem anyag szintjelző
- Opcionális 2: Egyéb javítások
- Opcionális 3: RÁBA 2156 moto r felújítás
Az opcionális tételek lehívására, megrende lésére a szerződés teljesítésének időtartama alatt, legkésőbb a
szerződés hatályba
lépésének napjától számított 1 hónapon belül kerülhet sor, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
alapján.
A felhívás II.2.5. pontjában a többlet szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő az alábbit fogadja el: az ajánlati
felhív ás feladásának
napját megelőző 4 éves időszakban legalább 30 méter hosszú acél hajótest építésében és/vagy
felújításában és/vagy javításában
hegesztő szakemberként történő részvétel. Ajánlatkérő az ezen feltételeknek megfelelő munkák darab
számát kéri megadni,
amelyekben az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 2 fő szakember (szakember 1.,
szakember 2.)hegesztő
szakemberként részt vett.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 90680000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ship & Car Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsilip u.9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
E-mail: info@hajojavito.com
Telefon: +36 306192612
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17201407

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. Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1. és 2. pontjában foglaltakra tekintettel a
vállalkozási szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
módosított rendelkezés:
3. A teljesítési helye:
3.1. Vállalkozó székhelye (1044 Budapest, Zsilip u. 9.)
2. Felek megállapodnak, hogy jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1., 2., és 3. pontjában foglaltakra
tekintettel a vállalkozási szerződés 8.10) és 8.11) pontjaiban felsorolt dokumentumokban a teljesítés
helyeként a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 3.1. pontja szerinti teljesítési hely értendő.
3. Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1. és 2. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozási
szerződés 4.1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
módosított rendelkezés:
4.1. A vállalkozási díj összege:
a nyertes Ajánlattevő ajánlatában szereplő nettó ajánlati ár: 91 930 000,-Ft+ÁFA (opcionális
tételek nélküli) - 1.250.000,-Ft+ÁFA (az ajánlati költségvetés 0. Szállítás munkanem költség során
megajánlott összeg 50%-a),
azaz Kilencvenegymillió-kilencszázharmincezer forint forint+ÁFA - Egymillió - kettőszázötvenezer
forint+ÁFA,
azaz mindösszesen 90 680 000,-Ft+ÁFA, azaz mindösszesen Kilencvenmillió-hatszáznyolcvanezer
forint+ÁFA.
4. Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1. és 2. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozási
szerződés 4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
módosított rendelkezés:
4.4. Vállalkozó a műszaki teljesítés előrehaladásának megfelelően az alábbiak szerint jogosult
részszámlát kiállítani:
- 1. részszámla: a Széchenyi jégtörő hajó felújításával és javításával kapcsolatos alapfeladatok
legalább 30%-os műszaki készültségéről szóló teljesítésigazolás alapján a közbeszerzési eljárás
során benyújtott ajánlatban az ajánlati ár („ÁR”) soron rögzített nettó ellenszolgáltatás legalább 30%nak megfelelő összegben a teljesítésigazolás alapján, a teljesítésigazoláson rögzített összegben.
- 2. részszámla: a Széchenyi jégtörő hajó felújításával és javításával kapcsolatos alapfeladatok
legalább 60%-os műszaki készültségéről szóló teljesítésigazolás alapján a közbeszerzési eljárás
során benyújtott ajánlatban az ajánlati ár („ÁR”) soron rögzített nettó ellenszolgáltatás legalább 30%nak megfelelő összegben a teljesítésigazolás alapján, a teljesítésigazoláson rögzített összegben.
- 3. részszámla: a Széchenyi jégtörő hajó felújításával és javításával kapcsolatos alapfeladatainak
100%-os műszaki készültségéről szóló teljesítésigazolás alapján a közbeszerzési eljárás során
benyújtott ajánlatban az ajánlati ár („ÁR”) soron rögzített nettó ellenszolgáltatás legfeljebb 40%nak megfelelő összeg, csökkentve az ajánlati költségvetés 0. Szállítás munkanem költség
során megajánlott összeg 50%-ával, a teljesítésigazolás alapján, a teljesítésigazoláson rögzített
összegben.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt opcionális tételek megrendelésére kerül sor, úgy az
opcionális tételek tekintetében Vállalkozó az egyes megrendelt opcionális tételek tekintetében különkülön jogosult egy - egy részszámla kiállítására. Az egyes opcionális tételek megrendelése esetén,
az elvégzett feladatokról kiállított teljesítésigazolás alapján, a közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatban foglaltak szerinti összegű számla nyújtható be. Az opcionális tételek megrendelése
esetén Megrendelő az opcionális tételeken belül részszámla benyújtását nem teszi lehetővé.
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: Az OrszágosMűszakiIrányítóTörzs vezetője 012663-OVF sz
Utasításban a Duna tartósan alacsony vízállása miatti kedvezőtlen gázlóviszonyokra tekintettel a
vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012.(V.31.)BM utasítás
12-13§-ban foglaltak alapján további utasításig a Széchenyi és Neptun jégtörőhajók védekezésre
kijelölt állomáshelyéül Budapestet határozta meg,és utasította az ÉDUVIZIG igazgatóját,mint
védelemvezetőt,hogy 2019.11.1-től a jégtörési szemle elvégzésére a hajókat a védekezésre kijelölt
helyen állomásoztassa.
Fenti Utasítás alapján a váll.szerz.ben meghatározott teljesítési helyet módosítani szükséges annak
érdekében, hogy Megrendelő az Utasításban foglaltaknak eleget tudjon tenni.
Az üzemi kikötő és Budapest közötti mintegy 140 folyamkilométer megtételéhez a hajóknak megfelelő vízállás mellett is - legalább két nap szükséges,amelyre tekintettel a 2019.10.31-ei üzemi
kikötőben történő teljesítést követően az utasítás nem lenne betartható.
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: 91930000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 90680000 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

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (22577/2019)
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: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK02191
Postai cím: Árpád út 28-32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Andrea
Telefon: +36 96500065
E-mail: kozbeszerzes@eduvizig.hu
Fax: +36 96 500059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eduvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eduvizig.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Jégtörő és jégtörést támogató hajók felújítása, javítása vállalkozási szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50241000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Neptun jégtörő hajó felújítása, javítása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50241000-6

További tárgyak:
50241100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Gönyű Hajózási Telephely és üzemi kikötő (9071 Gönyű
Kossuth u. 50., Duna
1791,6 fkm.), valamint nyertes Ajánlattevő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
2.rész: Neptun (épült 1969, MHD Balatonfüred,
H3030 típusú jétörő-munkahajó, hossza:19,08 m, szélesség: 4,76 m) jégtörő hajó felújításával, javításával
kapcsolatos feladatok
elvégzése vállalkozási szerződés keretében, beleérve hajótest vízvonal feletti részének teljes körű
felújítását, lakótéri helységek
felújítását, gépészeti rendszerek felülvizsgálatát és javítását, továbbá a navigációs eszközök és villamos
berendezések
korszerűsítését (kormányállás pult, fényszóró, külső-, és belső világítás, stb.)

Opcionális tételek:
- Opcionális 1: Szo lgálati csónak és daru
- Opcionális 2: ECDIS kiépítése
Az opcionális tételek lehívására, megrendelésére a szerződés teljesítésének időtartama alatt, legkésőbb a
szerződés hatályba
lépésének napjától számított 1 hónapon belül kerülhet sor, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
alapján.
A felhívás II.2.5. pontjában a többlet szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő az alábbit fogadja el: az ajánlati
felhívás feladásának
napját megelőző 4 éves időszakban legalább 14 méter hosszú acél hajótest építésében és/vagy
felújításában és/vagy javításában
hegesztő szakemberként történő részvétel. Ajánlatkérő az ezen feltételeknek megfelelő munkák darab
számát kéri megadni,
amelyekben az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1 fő szakember hegesztő
szakemberként részt vett.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 161 - 368773
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Neptun jégtörő hajó felújítása, javítása vállalkozási
szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/05 (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: Immowell 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karácsony S ándor utca 55. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail: immowell@immowell.hu
Telefon: +36 309 846613
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12721749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: HES-TDL Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsilip utca 11-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail: hajojavito@hes-tdl.hu

Telefon: +36 209739737
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12721749
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: 13630000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződéskötés: 2018. június 05.
1.sz. szerződésmódosítás dátuma: 2018. október 31.
Jelen, 2. sz. szerződésmódosítás dátuma: 2019. október 29.
2. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésére tekintettel megállapítják, hogy a vállalkozási szerződés új
közbeszerzési eljárás nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több,
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások
nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés
megkerülését.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § 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:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:

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

50241000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

50241000-6

További tárgyak:
50241100-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Gönyű Hajózási Telephely és üzemi kikötő (9071 Gönyű
Kossuth u. 50., Duna 1791,6 fkm.), valamint nyertes Ajánlattevő telephelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.rész: Neptun (épült 1969, MHD Balatonfüred, H3030 típusú jétörő-munkahajó,
hossza:19,08 m,
szélesség: 4,76 m ) jégtörő hajó felújításával, javításával kapcsolatos feladatok elvégzése
vállalkozási szerződés keretében, beleérve hajótest vízvonal feletti részének teljes körű fe lújítását,
lakótéri helységek felújítását, gépészeti rendszerek felülvizsgálatát és javítását, továbbá a
navigációs eszközök és villamos berendezések korszerűsítését (kormányállás pult, fényszó ró,
külső-, és belső világítás, stb.)
Opcionális tételek:
- Opcionális 1: Szo lgálati csónak és daru
- Opcionális 2: ECDIS kiépítése
Az opcionális tételek lehívására , megrendelésére a szerződés teljesítésének időtartama alatt,
legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napjától számított 1 hónapon belül kerülhet sor, a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján.
A felhívás II.2.5. pontjában a többlet szakmai tapas ztalat alatt Ajánlatkérő az alábbit fogadja el: az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 4 éves időszakban legalább 14 méter hosszú acél
hajótest építésében és/vagy felújításában és/vagy javításában hegesztő szakemberként történő
részvétel. Ajánlatkérő az ezen feltételeknek megfelelő munkák darab számát kéri megadni,
amelyekben az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1 fő szakember he gesztő
szakemberként részt vett.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13300000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Immowell 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karácsony Sándor utca 55. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail: immowell@immowell.hu
Telefon: +36 309846613
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12721749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: HES-TDL Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsilip utca 11-13.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail: hajojavito@hes-tdl.hu
Telefon: +36 209739737
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12721749
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. Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1. és 2. pontjában foglaltakra tekintettel a
vállalkozási szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
módosított rendelkezés:
3. A teljesítési helye:
3.1. Közös ajánlattevő tag (HES-TDL Szolgáltató Kft.) székhelye. 1131 Budapest, Zsilip utca 11-13 .
2. Felek megállapodnak, hogy jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1., 2., és 3. pontjában foglaltakra
tekintettel a vállalkozási szerződés 8.10) és 8.11) pontjaiban felsorolt dokumentumokban a teljesítés
helyeként a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 3.1. pontja szerinti teljesítési hely értendő.
3. Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1. és 2. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozási
szerződés 4.1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
módosított rendelkezés:
4.1. A vállalkozási díj összege:
a nyertes Ajánlattevő ajánlatában szereplő nettó ajánlati ár: 13 630 000,-Ft+ÁFA (opcionális tételek
nélküli) - 300 000,-Ft+ÁFA (az ajánlati költségvetés 0. Szállítás munkanem költség során megajánlott
összeg 50%-a),
azaz Tizenhárommillió-hatszázharmincezer forint forint+ÁFA - Háromszázezer forint+ÁFA,
azaz mindösszesen 13 300 000,-Ft+ÁFA, azaz mindösszesen Tizenhárommillió- háromszázezer
forint+ÁFA.
4. Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1. és 2. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozási
szerződés 4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
módosított rendelkezés:
4.4. Vállalkozó a műszaki teljesítés előrehaladásának megfelelően az alábbiak szerint jogosult
részszámlát kiállítani:
1. részszámla: a Neptun jégtörő hajó felújításával és javításával kapcsolatos alapfeladatok legalább
50%-os műszaki készültségéről szóló teljesítésigazolás alapján a közbeszerzési eljárás során
benyújtott ajánlatban az ajánlati ár („ÁR”) soron rögzített nettó ellenszolgáltatás legalább 50%-nak
megfelelő összegben a teljesítésigazolás alapján, a teljesítésigazoláson rögzített összegben.
- 2. részszámla: a Neptun jégtörő hajó felújításával és javításával kapcsolatos alapfeladatok
legalább 100%-os műszaki készültségéről szóló teljesítésigazolás alapján a közbeszerzési eljárás
során benyújtott ajánlatban az ajánlati ár („ÁR”) soron rögzített nettó ellenszolgáltatás legalább
50%-nak megfelelő összeg csökkentve az ajánlati költségvetés 0. Szállítás munkanem költség
során megajánlott összeg 50%-ával, a teljesítésigazolás alapján, a teljesítésigazoláson rögzített
összegben.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt opcionális tételek megrendelésére kerül sor, úgy az
opcionális tételek tekintetében Vállalkozó az egyes megrendelt opcionális tételek tekintetében különkülön jogosult egy - egy részszámla kiállítására. Az egyes opcionális tételek megrendelése esetén,
az elvégzett feladatokról kiállított teljesítésigazolás alapján, a közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatban foglaltak szerinti összegű számla nyújtható be. Az opcionális tételek megrendelése
esetén Megrendelő az opcionális tételeken belül részszámla benyújtását nem teszi lehetővé.
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: Az OrszágosMűszakiIrányítóTörzs vezetője 012663-OVF sz
Utasításban a Duna tartósan alacsony vízállása miatti kedvezőtlen gázlóviszonyokra tekintettel a
vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012.(V.31.)BM utasítás
12-13§-ban foglaltak alapján további utasításig a Széchenyi és Neptun jégtörőhajók védekezésre
kijelölt állomáshelyéül Budapestet határozta meg,és utasította az ÉDUVIZIG igazgatóját,mint
védelemvezetőt,hogy 2019.11.1-től a jégtörési szemle elvégzésére a hajókat a védekezésre kijelölt
helyen állomásoztassa.
Fenti Utasítás alapján a váll.szerz.ben meghatározott teljesítési helyet módosítani szükséges annak
érdekében, hogy Megrendelő az Utasításban foglaltaknak eleget tudjon tenni.
Az üzemi kikötő és Budapest közötti mintegy 140 folyamkilométer megtételéhez a hajóknak megfelelő vízállás mellett is - legalább két nap szükséges,amelyre tekintettel a 2019.10.31-ei üzemi
kikötőben történő teljesítést követően az utasítás nem lenne betartható.
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: 13630000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13300000 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

Főkert Nonprofit Zrt. (18462/2019)
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: Főkert Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02405
Postai cím: Dob utca 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Böszörményi Márta
Telefon: +36 13421720
E-mail: boszormenyi.marta@fokert.hu
Fax: +36 13425199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fokert.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkagépek és haszongépjárművek karbantartása, javítása és ehhez kapcsolódóan alkatrész
és cseremunkagépek illetve gépjárművek biztosítása 2016-2018 évre.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 3,5 tonna (továbbiakban: t) alatti gépjárművek és haszongépjárművek karbantartása, javítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a Főkert Nonprofit Zrt. részére 3,5 tonna (továbbiakban: t) alatti gépjárművek
éshaszongépjárművek karbantartása, javítása, elektromos javítása, műszaki vizsgára felkészítése,
műszakivizsgáztatása, ügyintézése, környezetvédelmi felülvizsgálata, teljes körű karambolos javítása, illetve
ezutóbbiakhoz tartozó biztosítási ügyintézés, továbbá a Megrendelő által végzett saját karbantartáshoz
ésjavításhoz kapcsolódóan alkatrész biztosítása tárgyban.
Keretösszeg: nettó 36 000 000 HUF/3 év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 214 - 389913
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 3,5 tonna (továbbiakban: t) alatti gépjárművek és
haszongépjárművek karbantartása, javítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/09/22 (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: Ideál Autó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallag u. 13.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
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: 36000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2019. május 16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-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: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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):

50112000-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
3,5 tonna (továbbiakban: t) alatti gépjárművek és haszongépjárművek karbantartása, javítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 39550000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ideál Autó Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vas Gereben utca 4. c. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1195
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 megállapodnak abban, hogy a Szerződés 11.2. pontjában meghatározott
keretösszeget nettó 3.550.000,- Ft-tal, azaz nettó hárommillió-ötszázötvenezer forinttal megemelik,
amely szerint a Szerződés 11.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Vállalkozó ugyanakkor kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelő részéről az 1.1. pont
szerinti közbeszerzési eljáráson alapuló együttműködés keretében igénybe vehető szolgáltatások
összértéke nem haladhatja meg a 2. részajánlat esetében a nettó 39.550.000,- Ft-ot, azaz a nettó
harminckilencmillió-ötszázötvenezer forintot, így abban az esetben, ha a jelen szerződés alapján

nyújtott szolgáltatások összértéke a szerződés fennállása alatt eléri az előbbiek szerinti értékhatárt,
ennek bekövetkeztével a szerződés (az értékhatár szempontjából kimerített részajánlat tekintetében)
a 11.1. pontban rögzített időtartam elteltét megelőzően is megszűnik.”
2. A szerződés kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos
jogszabályi előírásoknak - különösképp figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendeletére (GDPR - általános adatvédelmi rendelet), va-lamint az Információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényre (Info tv.) megfelelően végzik, a személyes adatokat a szer-ződés teljesítéséhez szükséges mértékben és
ideig kezelik, azokat harmadik személy felé nem továbbítják (kivéve a jogszabályi kötelezettségen
alapuló hatósági ellenőrzést, bírósági eljárást és jelen szerződésből eredő vitás kérdésekből eredő
adatszol-gáltatást).
3. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései nem
változnak, annak rendelkezései a fenti módosulással irányadóak felek jogviszonyára.
VII.2.2) A módosítás okai
x 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: A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján a szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.
Jelen módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, tekintettel arra, hogy
az ellenérték növekedése nem haladja meg a fentebb hivatkozott értéket.
A Szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, figyelemmel arra, hogy a
módosítás csak az ellenérték növekedésével jár, Eladó feladata változatlan, a Szerződés egyéb
rendelkezése változatlan formában marad hatályban.
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:
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: 36000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 39550000 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

Főkert Nonprofit Zrt. (18475/2019)
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: Főkert Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02405
Postai cím: Dob utca 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Böszörményi Márta
Telefon: +36 13421720
E-mail: boszormenyi.marta@fokert.hu
Fax: +36 13425199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fokert.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkagépek és haszongépjárművek karbantartása, javítása és ehhez kapcsolódóan alkatrész
és cseremunkagépek illetve gépjárművek biztosítása 2016-2018 évre.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Fűnyírók, fűkaszálók, kistraktorok és adaptereik karbantartása, javítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Fűnyírók, fűkaszálók, kistraktorok és adaptereik karbantartása, javítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 214 - 389913
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Fűnyírók, fűkaszálók, kistraktorok és adaptereik
karbantartása, javítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/09/22 (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: SALI-DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hofherr Albert u 3-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1195
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: 75000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2019. április 30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU

Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

50112000-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fűnyírók, fűkaszálók, kistraktorok és adaptereik karbantartása, javítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 82450000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SALI-DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hofherr Albert u 3-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1195
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. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 11.2. pontjában meghatározott keretöszszeget nettó 7.450.000,- Ft-tal, azaz nettó hétmillió-négyszázötvenezer forinttal megemelik, amely
szerint a Szerződés 11.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Vállalkozó ugyanakkor kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelő részéről az 1.1. pont
szerinti közbeszerzési eljáráson alapuló együttműködés keretében igénybe vehető szolgáltatások
összértéke nem haladhatja meg a 3. részajánlat esetében a nettó 82.450.000,- Ft-ot, azaz nettó
nyolcvankettőmillió-négyszázötvenezer forintot, így abban az esetben, ha a jelen szerződés alapján
nyújtott szolgáltatások összértéke a szerződés fennállása alatt eléri az előbbiek szerinti értékhatárt,
ennek bekövetkeztével a szerződés (az értékhatár szempontjából kimerített részajánlat tekintetében)
a 11.1. pontban rögzített időtartam elteltét megelőzően is megszűnik.”
2. A szerződés kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos
jogszabályi előírásoknak - különösképp figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU)

2016/679 rendeletére (GDPR - általános adatvédelmi rendelet), va-lamint az Információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényre (Info tv.) megfelelően végzik, a személyes adatokat a szer-ződés teljesítéséhez szükséges mértékben és
ideig kezelik, azokat harmadik személy felé nem továbbítják (kivéve a jogszabályi kötelezettségen
alapuló hatósági ellenőrzést, bírósági eljárást és jelen szerződésből eredő vitás kérdésekből eredő
adatszol-gáltatást).
3. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései nem
változnak, annak rendelkezései a fenti módosulással irányadóak felek jogviszonyára.
VII.2.2) A módosítás okai
x 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: A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján a szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.
Jelen módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, tekintettel arra, hogy
az ellenérték növekedése nem haladja meg a fentebb hivatkozott értéket.
A Szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, figyelemmel arra, hogy a
módosítás csak az ellenérték növekedésével jár, Eladó feladata változatlan, a Szerződés egyéb
rendelkezése változatlan formában marad hatályban.
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:
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: 75000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 82450000 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

NIF Zrt. (22462/2019)
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: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
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
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: «Váll.szerz. az M4 Abony(Kelet)-Törökszentmiklós(Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi
elkerülő) megvalújTisza-híd megép-vel» kivit.munkáinak elvég.szüks.kivit.tervek elk.és eng megszerzésével
együt
Hivatkozási szám: PST kód: A004.05.73
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233110-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerz. M4 I. építési szakasz (90+859 -109+460km sz.) kivitelezési munkáinak
elvégzésére, aszükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233110-3

További tárgyak:

45233126-8
45221100-3
71322000-1

71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Pest Megye, Jász-NagykunSzolnok megye, M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat)közötti szakasz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
«Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz
(Szolnokészakielkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével» I. építési szakasz (90+859 - 109+460

km sz.)kivitelezésimunkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek
megszerzésévelegyütt (PSTkód: A004.05.73).
Nyertes ajánlattevő feladata:
M4 2X2 sávos gyorsforgalmi út kivitelezése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése 90+859 - 109+460
kmsz.szakaszon (18,601 km).
A kivitelezés keretében 3 különszintű csomópont (Abony (Kelet) különszintű csomópont, 32. sz.
főútikülönszintűcsomópont, és a 3225. j. út különszintű csomópontja, valamint 18 főbb műtárgy kerül
megépítésre,melyek közülkiemelendő a Zagyva-híd (legnagyobb szabad nyílás: 80,83 m, szerkezeti hossz:
168 m), továbbáa Millér-híd(legnagyobb szabad nyílás: 43,60 m, szerkezeti hossz: 110 m).
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. Része tartalmazza.
(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: 30 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: 2019 /S 107 - 260573
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerz. M4 I. építési szakasz (90+859
-109+460km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére, aszükséges kiviteli tervek elkészítésével és
engedélyek megszerzésével együtt
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/17 (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: Colas Közlekedésépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Colas Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 67 897 279 974 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://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 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:
2019/11/20 (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):

45233110-3

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233110-3

További tárgyak:

45233126-8

Kiegészítő szójegyzék

45221100-3
71322000-1
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Pest Megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat)közötti szakasz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok
északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével» I. építési szakasz (90+859 - 109+460
km sz.)kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek
megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73).
(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: 30 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: 67 897 279 974
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Közlekedésépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Colas Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060

Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A szerződés módosítására korábban nem került sor.
A közbeszerzési eljárás során a Colas Közlekedésépítő Zrt., mint a közös ajánlattevők vezető tagja
megjelölte kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként a HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS
Kft-t (Székhelye: 2225 Üllő, Mátyás király u. 25.) az Ajánlati Felhívás III.1.3) M/3.2. valamint
II.2.4) pontjaiban előírt követelmények részeként 1 db min. 80 M3/h vagy min. 180 t/h hidraulikus
kötőanyagú pályaszerkezeti alapréteg beépítésére alkalmas géplánc részét képező ÖAF 19.272
típusú locsolókocsit rendelkezésre bocsátó társaságot. A közbeszerzési eljárás során megállapítást
nyert, hogy ajánlattevő a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel a fent hivatkozott
alkalmassági követelménynek megfelel.
Mindazonáltal a közbeszerzési eljárás során, az ajánlati kötöttség beálltát követően a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 3:133 § (1) bekezdése szerinti jogutódlásra, társasági formaváltásra került
sor, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.13-10-041903/7. sz. végzésével jegyzett be
a cégnyilvántartásba, mely alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a Ptk. 3:39.
§ [Átalakulás] (1) bekezdés szerinti általános jogutódként zártkörűen működő részvénytársasági
formában folytatja működését.
A Szerződés 11.3. pontja tartalmazza a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Vállalkozó által a
közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetek felsorolását, 11.4.
pontja pedig azt, hogy ezek a szervezetek a Szerződés melyik részeit teljesítik. Tekintettel arra, hogy
ezek között feltüntetésre került a HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS Kft. is, a jogutódlás a Szerződés
tartalmában is változást eredményezett, így szükségessé vált annak módosítása.
Fentiek mellett Megrendelő számlavezető pénzügyi intézményének és bankszámla számának
változására tekintettel is szükséges volt a Szerződés módosítása.
A szerződés módosításának időpontja: 2019. 10. 30.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítása nem határoz meg olyan feltételeket,
amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg
részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik
ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Megállapítható továbbá, hogy a módosítással a
szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő javára és a szerződés
tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre.
Fentiek alapján Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésére hivatkozással
módosították.
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: 67 897 279 974 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 67 897 279 974 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

Országgyűlés Hivatala (22495/2019)
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: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Iroda
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Éttermi- és felszolgálási, valamint büféüzemeltetési szolgáltatások teljesítése az Országház és
az Országgyűlés Irodaháza épületében
Hivatkozási szám: 630/2015
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Éttermi- és felszolgálási, valamint büféüzemeltetési szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés
irodaháza épületében (630/2/2015)
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55300000-3

További tárgyak:
55500000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: H-1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Országgyűlés Irodaháza épületében az Országgyűlés Hivatala költségére kávé, tea, ásványvíz
bekészítése az Országgyűlés bizottságainak üléseire; továbbá az egyéni fogyasztók költségére önkiszolgáló
éttermi szolgáltatás nyújtása és büfé üzemeltetése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/01/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 014 - 020782
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2. Elnevezés: Éttermi- és felszolgálási, valamint büféüzemeltetési
szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés irodaháza épületében (630/2/2015)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mátra Party Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
E-mail: iroda.mp@gmail.com
Telefon: +36 37500125
Internetcím(ek): (URL) http://mparty.hu/
Fax: +36 37311806
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: 20 000 000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 111. § c) pontja alapján a Kbt-t nemzeti eljárásrendben nem kell
alkalmazni az éttermi és felszolgálási szolgáltatások, valamint étkezdei és élelmezési szolgáltatások
beszerzésére. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2019. január 14-én megjelent tájékoztatója
szerint e szolgáltatások vonatkozásában az uniós értékhatár: nettó 232 995 000
forint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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 utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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):

55300000-3
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

55300000-3

További tárgyak:
55500000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: H-1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országgyűlés Irodaháza épületében az Országgyűlés Hivatala költségére kávé, tea, ásványvíz
bekészítése az Országgyűlés bizottságainak üléseire; továbbá az egyéni fogyasztók költségére önkiszolgáló
éttermi szolgáltatás nyújtása és büfé üzemeltetése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/01/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 20 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mátra Party Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
E-mail: iroda.mp@gmail.com
Telefon: +36 37500125
Internetcím(ek): (URL) http://mparty.hu/
Fax: +36 37311806
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): Az Országgyűlés Irodaháza épületében az Országgyűlés Hivatala költségére kávé, tea,
ásványvíz bekészítése az Országgyűlés bizottságainak üléseire; továbbá az egyéni fogyasztók
költségére önkiszolgáló éttermi szolgáltatás nyújtása és büfé üzemeltetése. A szerződés időtartama
a 2018. évi és a 2019. évi szerződésmódosítással egy-egy évvel lett hosszabb.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Szerződés időtartama alatt adott megrendelések összértéke
kevesebb volt az ajánlatkérő által tervezettnél, a Szerződésben meghatározott keretösszeg terhére
további kifizetések teljesítésére van lehetőség. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés
általános jellegét, az ellenszolgáltatás összege nem módosul.
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: 20 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 20 000 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Országos Vízügyi Főigazgatóság (21068/2019)
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: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: varga.zoltan@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés a KEHOP-1.4.0.-15-2015-00010 projekt
tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére a FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45246400-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés a KEHOP-1.4.0.-15-2015-00010 projekt
tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére a FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111000-8

További tárgyak:

45112700-2
45111200-0
45243510-0
45246000-3
45247230-1
45246100-4
45246200-5
71245000-7
77200000-2

71320000-7
71241000-9
71242000-6
79314000-8
90712400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési
területe: (Borsodivánka, Négyes,
Szentistván): Borsod-Abaúj-Zemplén megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tervezési feladatok:
Az egyes tervezési részfeladatok készítése során minden esetben be kell tartani a vonatkozó (83/2014
(III.14) Korm. rendelet a nagyvízi
meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról,
valamint a folyók esetében a
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról) kormányrendelet
szerint készített nagyvízi mederkezelési tervben foglalt előírásokat.
- Előzetes tanulmányok, tervek készítése és engedélyek beszerzése (Előzetes vizsgálati dokumentáció,
Környezeti hatástanulmány, NATURA
2000 hatásbecslés, Talajmechanikai vizsgálat, Vizek állapotára gyakorolt hatás felmérése)
- Egyéb tervek, tanulmányok készítése és engedélyek beszerzése (Régészeti hatástanulmány,
Lőszermentesítési hatástanulmány,
Területigénybevételi, kisajátítási tervdokumentáció, Művelésből való kivonás tervdokumentációja,
Esélyegyenlőségi megfelelőségi
tanulmány)
- Anyagnyerőhely kialakításához szükséges komplett tervdokumentáció készítése (Komplex bányaműveleti
terv) és engedély beszerzése
- Vízjogi létesítési engedélyes terv készítése és engedély beszerzése
- Magasépítési rekonstrukciós munkák építési/bontási engedélyes terv készítése és engedély beszerzése
- Kiviteli tervek készítése (Árvízvédekezési terv, Organizációs terv)
Kivitelezési feladatok:
- Előkészítő munkák, felvonulás;
- Töltésfejlesztés a Csincse bal part 0+000 - 2+716 tkm között;
- Töltésfejlesztés a Rima bal part 3+125 - 4+150 tkm között;
- Töltésfejlesztés a Rima jobb part 3+200 - 7+955 tkm között;
- Fenti mennyiségek összesen 8 471 fm hosszban;
- Töltésfejlesztési munkák becsült mennyisége: elsőrendű árvízvédelmi töltésépítés és magasítás,
földmunka: 513 000 m3, Töltés
koronaburkolat építése: 30 000 m2, műtárgy építése: 2 db;
- 1:1-es hajlású kétoldali rézsűvel kiemelt agyagfog kialakítása és/vagy helyben kevert, önszilárduló résfal
építése, minimum 40 cm
szélességben, az állékonyságszámítások alapján meghatározott mélységben;
- Kapcsolódó közművek kiváltása, átépítése (gázvezeték, elektromos hálózat, vizi közmű hálózat, egyéb
létesítmények);
- Négyesi gátőrtelep rekonstrukciója-építési, -gépészeti, -villamos, -külső infrastruktúra munkák;
- Tervezői művezetés;
- Műszaki átadás, Megvalósulási tervek, Üzemeltetési engedélyes tervek (kizárólag a dokumentáció
összeállítása, valamint a megszerzéséhez
rendelkezésre állás a jótállás időtartama alatt).
A részletes feladatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(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: 32 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: KEHOP-1.4.0.-15-2015-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 001 - 000130
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés a
KEHOP-1.4.0.-15-2015-00010 projekt tervezési éskivitelezési munkáinak elvégzésére a FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételek szerint
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/12/21 (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: Magyar Vakond Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@magyarvakond.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irinyi József u. 4-20. B. ép. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kornyezetvedelem@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896433
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 232 700 000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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 utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (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):

45246400-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45111000-8

További tárgyak:

45112700-2

Kiegészítő szójegyzék

45111220-6
45243510-0
45246000-3
45247230-1
45246100-4
45246200-5
71245000-7
77200000-2
71320000-7
71241000-9
71242000-6
79314000-8
90712400-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
működési területe: (Borsodivánka, Négyes, Szentistván): Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
Tervezési feladatok:
Az egyes tervezési részfeladatok készítése során minden esetben be kell tartani a vonatkozó
(83/2014 (III.14) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról)
kormányrendelet szerint készített nagyvízi mederkezelési tervben foglalt előírásokat.

- Előzetes tanulmányok, tervek készítése és engedélyek beszerzése (Előzetes vizsgálati
dokumentáció, Környezeti hatástanulmány, NATURA 2000 hatásbecslés, Talajmechanikai
vizsgálat, Vizek állapotára gyakorolt hatás felmérése)
- Egyéb tervek, tanulmányok készítése és engedélyek beszerzése (Régészeti hatástanulmány,
Lőszermentesítési hatástanulmány, Területigénybevételi, kisajátítási tervdokumentáció,
Művelésből való kivonás tervdokumentációja, Esélyegyenlőségi megfelelőségi tanulmány)
- Anyagnyerőhely kialakításához szükséges komplett tervdokumentáció készítése (Komplex
bányaműveleti terv) és engedély beszerzése
- Vízjogi létesítési engedélyes terv készítése és engedély beszerzése
- Magasépítési rekonstrukciós munkák építési/bontási engedélyes terv készítése és engedély
beszerzése
- Kiviteli tervek készítése (Árvízvédekezési terv, Organizációs terv)
Kivitelezési feladatok:
- Előkészítő munkák, felvonulás;
- Töltésfejlesztés a Csincse bal part 0+000 - 2+716 tkm között;
- Töltésfejlesztés a Rima bal part 3+125 - 4+150 tkm között;
- Töltésfejlesztés a Rima jobb part 3+200 - 7+955 tkm között;- Fenti mennyiségek összesen 8 471 fm
hosszban;
- Töltésfejlesztési munkák becsült mennyisége: elsőrendű árvízvédelmi töltésépítés és
magasítás, földmunka: 513 000 m3, Töltés koronaburkolat építése: 30 000 m2, műtárgy építése: 2
db;
- 1:1-es hajlású kétoldali rézsűvel kiemelt agyagfog kialakítása és/vagy helyben kevert,
önszilárduló résfal építése, minimum 40 cm szélességben, az állékonyságszámítások alapján
meghatározott mélységben;
- Kapcsolódó közművek kiváltása, átépítése (gázvezeték, elektromos hálózat, vizi közmű hálózat,
egyéb létesítmények);
- Négyesi gátőrtelep rekonstrukciója-építési, -gépészeti, -villamos, -külső infrastruktúra munkák;
- Tervezői művezetés;
- Műszaki átadás, Megvalósulási tervek, Üzemeltetési engedélyes tervek (kizárólag a
dokumentáció összeállítása, valamint a megszerzéséhez rendelkezésre állás a jótállás
időtartama alatt).
A részletes feladatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/16 (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: 3272070078
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Vakond Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@magyarvakond.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irinyi József u. 4-20. B. ép. V. em.

Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kornyezetvedelem@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896433
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Eredeti feltétel:
4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és
Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 32 hónapon
belül köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás-átvételt megkezdeni. A szerződésszerű teljesítés
alatt a műszaki átadás-átvétel kezdő napját kell érteni, amennyiben az eljárás végén a Megrendelő a
Létesítményt átveszi.
Módosított feltétel:
4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános
és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 2019.
november 16. napjával bezárólag köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás-átvételt megkezdeni.
A szerződésszerű teljesítés alatt a műszaki átadás-átvétel kezdő napját kell érteni, amennyiben az
eljárás végén a Megrendelő a Létesítményt átveszi.
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: Vállalkozói akadályoztatás régészeti feltárások okán.
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: 3232700000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3256694230 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

BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (22723/2019)
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: BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59706331
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax: +36 17002075
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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001480872019/
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/EKR001480872019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdai szolgáltatások 2020
Hivatkozási szám: EKR001480872019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés különböző nyomdai szolgáltatások biztosítására a BFTK Budapesti
Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére turisztikai és egyéb kiadványaihoz, tételes
elszámolás mellett.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege, az érintett termékek
köre és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy
részére történő ajánlattételt, ezáltal a közpénzek hatékonyabb felhasználása nem valósítható meg.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Nyomdai szolgáltatások 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az ajánlatkérő székhelye (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)
és az ajánlatkérő raktárai, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére turisztikai és egyéb
kiadványaihoz nyomdai szolgáltatások megrendelése a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételek szerint.
A megrendelésre kerülő nyomdai szolgáltatások különféle termék előállítására irányulnak, az
egyes termékek tételes felsorolását, a részletes paramétereket, méreteket, színkövetelményeket a
közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás tartalmazza.
Termékek:
információs füzetek – 500.000 darab;
térkép-kiadványok – 1.350.000 darab;
leporelló – 300.000 darab;
magazin kiadványok – minimum 40.000 darab;
(borító 250 g fényes műnyomó, fényes vagy matt fólia, belív 115-135 g, 64 oldal + 4 borító,
ragasztókötés, 4 + 4 szín nyomás)
imázskiadványok – 4.500 darab;
tematikus kiadványok – 4.500 darab
különböző plakátok - összesen 200 darab;
matrica összesen 300 darab;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Termékek nettó árainak összege (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés a 12 hónapon felül összesen legfeljebb 6 hónappal
meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés lejárati idejét legalább 30 nappal
megelőzően tájékoztatja az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő felet.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az értékelési szempont:
Az egyes termékek mennyiségek szerint súlyozott nettó ajánlati árainak összege.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak
a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
Tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges bemutatni. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv. 3.§ 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor erre vonatkozóan szükséges nyilatkoznia.
A 321/2015. (X.30.) 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 nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha
az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági
szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan
ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel
szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ára.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
VI.3.12. pont folyt 1.:
az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi releváns dokumentum nyújtandó be
egyszerű másolatban eredeti nyelven és magyar fordításban.
9. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást, mely legalább az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki
a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelni kell benne, hogy a teljesítést milyen
százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorciumi
tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának
napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága
vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől
és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi
jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
képviseletében eljárhat.
10. Egyéb, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum, valamint a Kbt. előírásai szerint
becsatolandó és a fentiekben nem részletezett dokumentum, amely az ajánlat teljességéhez,
érvényességéhez szükséges, a vonatkozó előírások szerint.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§-ban foglaltakra. Amennyiben az ajánlattevő a
Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal
annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy indokolást köteles csatolni ajánlatához, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra! A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának
alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben
erre szolgáló funkciót alkalmazza.
12. A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban
is benyújthatók, kivéve, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban másképp
rendelkezik. A Kbt. 41/A. § irányadó.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt.
71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre.
14. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének
visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempont szerinti értékelése alapján a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
15. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati
felhívásban foglaltak az irányadóak.
16. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az
irányadóak.
17. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§-ában foglaltakra, miszerint:
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja
[Kbt. 65. § (7) bekezdés].”
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra.
18. A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat
érvényességi feltétele, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
19. Az ajánlati felhívásban előírt valamennyi alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
20. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé
tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ott Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az azzal egyenértékű eszközök, berendezések, stb.
megajánlását is elfogadja. Adott esetben az egyenértékűség igazolására Ajánlattevő csatolja
ajánlatához a megajánlott eszköz, berendezés részletes funkcionális leírását, paramétereit, főbb
jellemzőit tartalmazó, hitelt érdemlő dokumentumot, mely alapján Ajánlatkérő egyértelműen és
kétséget kizáróan képes megállapítani az adott berendezés egyenértékűségét. Erre vonatkozó
további információt a műszaki leírás tartalmaz. Amennyiben a műszaki leírás meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást tartalmaz, abban az esetben Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal
egyenértékű” terméket is ért.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről
folyt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: VI.3.12. pont folyt 2.:
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az
ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek
a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során
ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti követelményeknek.
22. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások,
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint
ellenőrizni.
23. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás
során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás
kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre
tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban
az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven
kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat
vagy okirat után, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni.
24. A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
25. Ajánlatkérő az alábbi érvénytelenségi okokat írja elő és alkalmazza az ajánlatok bírálata és
értékelése során: Kbt. 73. (1) ,(2), (4) és (6) bekezdési is alkalmazásra kerülnek.
26. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolja be a céginformációs szolgálathoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmét, és annak érkezéséről a céginformációs szolgálat által
megküldött igazolást - Csatolandó az ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő
részéről
27. az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Erdei Gábor,
lajstromszáma:01061
28. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely
adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási
cégiratokat.
29. A teljesítéssel kapcsolatban előteljesítés biztosított. Ajánlatkérőként szerződő fél alkalmazza
a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontját, mely jelen eljárásban azt jelenti, hogy az ajánlattevőként
szerződő fél előteljesítése esetén a teljesítés időpontja az előteljesítés időpontja.
30. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
31. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

32. Az ajánlattevőnek az ajánlatában műszaki-pénzügyi ajánlatot kell benyújtania, a közbeszerzési
dokumentáció mellékletét képező részletes ártáblázatnak megfelelően.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolandó
P1)
Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgya szerinti (nyomdai szolgáltatások) - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozattal attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1)
a) és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)]
Amennyiben Ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, akkor, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló 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. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (3) bekezdése.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben
a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel
a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1)
bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Ajánlattevőnek az eljárásban a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát kell benyújtania. A 67.
§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait és/vagy igazolásait az alkalmassági
követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdés alapján a P1) pontban előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint jogosult más szervezet (személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelni az alkalmassági feltételeknek.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerint más gazdálkodó szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodik az alkalmasság igazolása során, úgy a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Egyebekben a fenti alkalmasság igazolása tekintetében ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés, c) pontjainak, valamint (3) bekezdésének figyelembevételével kell
ajánlatát elkészítenie.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére
alkalmas, ha:
P1) a közbeszerzés tárgya szerinti (nyomdai szolgáltatások) – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben összesen elérte a nettó 30.000.000,- Ft-ot.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó:
M1)
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb nyomdai
szolgáltatásainak ismertetésével; az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett teljesítéseit veszi figyelembe.
[321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont]
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti követelményt a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább
- a szolgáltatás tárgyát, az alkalmassági minimumfeltételek teljesítésének megállapíthatóságához
szükséges részletezettséggel,
- mennyiséget,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontot év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét és a kapcsolattartó személyt, annak elérhetőségeit,
továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás, vagy
nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást,
vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő
az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
[321/2015. Korm. rendelet 22. § (5)]
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az eljárást megindító felhívásban előírt a szerződést kötő másik fél által adott igazolásait vagy
nyilatkozatát az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az M1.) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az ajánlattevő egy vagy több alkalmassági követelménynek más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek való megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (7) esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamint az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján
az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására kíván támaszkodni,
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 65.§ (9) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat
csatolni kell ajánlatához.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától - visszafelé számított megelőző
három évben teljesített összesen legalább 1.500.000 darab különféle nyomdai kiadvány előállítására
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely keretében sor került legalább 250
gramm fényes műnyomó, fóliázott borítójú, 135 gramm belív, min. 45 oldalas, ragasztókötött, 4+4
szín, magazin elkészítésére.
A referencia több, az előírásoknak egyébként mindenben megfelelő szerződéssel is teljesíthető.
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 szaktudás, illetve 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.
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:
A késedelmi kötbér mértéke:
- a szállítás késedelme esetén a megrendelt mennyiségre vonatkozó nettó szerződéses ár 2%-a
naponta, de legkevesebb napi 5.000,- Ft
A meghiúsulási kötbér a megrendelt mennyiségre vonatkozó nettó szerződéses ár 30 %-a.
Lehetetlenülés olyan okból, amelyért az ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) felelős, a
Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy a Vállalkozó magatartása miatt a
Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési
felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 30 %, alapja a teljes (nettó) szerződéses ár.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési dokumentumokban található
szerződéstervezetben foglaltak szerint, az eseti megrendelés, Ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt
teljesítését követően jogosult számla benyújtására. Ajánlatkérő az igazolt teljesítésről kiállított számlát a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott határidőn belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
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: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/
kozbeszerzes/eljarasok/EKR001480872019
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. § az irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. 11. hó
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik

x 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)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
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:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján
az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint. Az ajánlat részletes
formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. szabályainak és a
Kbt. 68. § figyelembe vételével, elektronikus úton kell benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokat a gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás
megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz (https://ekr.gov.hu/portal/
kozbeszerzes/eljarasok/EKR001480872019/reszletek).
2. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR)
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai és a Kbt. 40. § - 41/B. §-ai tartalmazzák. Ajánlatkérő
valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés)

az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal
felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő
kapcsolattartóhoz.
3. A Kbt. 56. § és a 114.§ (6) bek. szerint az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő az EKR-en keresztül a Kbt. 114.§ (6) bek.
alapján határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni a kiegészítő tájékoztatást.
4. Az ajánlatokat tartalmazó iratok 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. Az
elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
5. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
-Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft.
végzi (http://nekszt.hu).
-Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
7. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel a Kbt. 41. §ra és a 41/A.§-ra):
- felolvasólapot elektronikus űrlap formájában a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A
felolvasólap űrlapját az EKR tartalmazza,
- Ajánlattevő űrlapként nyilatkozzon a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti tartalommal,
- Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint. Nemleges nyilatkozat
csatolása is kötelező.
-- Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően jelezte), úgy csatolandó a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött - erre vonatkozó - szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65.§ (7) bekezdés
szerinti tartalommal.
- Benyújtandó az ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont
szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint
cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban
szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az
általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó és magánszemély
ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet esetén Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt aláírási-mintát.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum
benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az
aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.
8. Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi.
Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg,
akkor a hatályos cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni
szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén kizárólag akkor kötelező
cégkivonat benyújtása, amennyiben az nem ellenőrizhető (kérjük szíveskedjenek a megfelelő
elektronikus elérhetőséget rögzíteni, amennyiben elérhető és a megfelelő magyar nyelvű fordítást
csatolni), illetve nem érhető el a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint.
Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a működési formának megfelelően - a
nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara, egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói igazolvány
másolata csatolandó (amennyiben az adatokat az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen nem tudja ellenőrizni).
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a letelepedése szerinti ország hivatalos
nyilvántartása szerinti
Folytatás a III.1.1. pontban

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Hatvani Tankerületi Központ (22822/2019)
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: Hatvani Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26409197
Postai cím: Radnóti Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintérné Juhász Györgyi
Telefon: +36 37795208
E-mail: gyorgyi.juhasz.pinterne@kk.gov.hu
Fax: +36 37795208
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/hatvan
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/EKR001469132019/
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/EKR001469132019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fáy András Ált. Isk. infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001469132019
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:
Kivitelezési szerződés a Hatvani Tankerületi Központ által kezelt EFOP-4.1.2-17-2017-00039
azonosítószámú, a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális
fejlesztése tárgyában
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): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés
tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény,
a beszerzés tárgyának jellege (egységesen működő komplexum kialakítása) és a szerződéshez
kapcsolódó további körülmények, így a beruházás mérete, jellege miatt, a költséghatékonyság
szempontja, a párhuzamos kivitelezési tevékenységet végzők közötti esetleges jogviták elkerülése
érdekében nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Továbbá a
kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, továbbá a
beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Fáy András Ált. Isk. infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45214200-2

További tárgyak:

45453100-8

Kiegészítő szójegyzék

45212222-8
45261400-8
45300000-0
45310000-3
09331000-8
45330000-9
45331000-6
45442100-8
45236250-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország, 3240 Parád, Kossuth Lajos u. 123. HRSZ.
256/1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő (AT) feladata a kivitelezés megvalósítása, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, megfelelően. AT a kivitelezés
során a dokumentációban (közbeszerzési műszaki leírás, árazott költségvetés, és szerződéses
feltételek) meghatározottak szerint kell a létesítményt megvalósítani.
Elvégzendő feladatok:
1) Tornaterem felújítás (274 m2)
2) Iskola felújítása (2100 m2),

3) Emeletráépítés a földszintes lapos tetős épületrészen (75 m2) táncművészeti szaktanterem
kialakítása érdekében.
4) Zöldterület fejlesztés, zene udvar kialakítása (450 m2)
Főbb, irányadó mennyiségek:
Homlokzat hőszigetelés: 1537 m2;
Lapostető: 3400 m2;
Födém szigetelés: 859 m2;
Nyílászáró: 394 m2;
Bádogos szerkezetek, csatornák, ablakpárkányok;
Sportpadló: 274 m2;
Belső fal, mennyezet festés: 6638 m2;
Padlóburkolat: 1053 m2;
Egyéb szakipari munkák;
Épületgépészet: 2449 m2-n;
Épületvillamosság: 2449 m2-n;
Napelem: 68 db.
A műszaki átadás-átvétel feltétele a felmérés alapján készült, minőségi bizonylatokkal ellátott,
megvalósítási terv 2 pld nyomtatott, papír alapú + 2 pld CD formájában történő átadása. AT
kötelezettsége a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges szakhatósági
nyilatkozatok, mérések, és dokumentumok átadása. (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§(1)). A
használatba vételi engedélyt az AK kéri meg a hatóságoktól, de az ehhez szükséges valamennyi
előzetes egyeztetés, mérés elvégezése, egyeztetés lefolytatása, valamint a kérelem megkéréséhez
szükséges dokumentáció hiba- és hiánymentes összeállítása AT feladata.
Ütemezés:
&#61656; Munkaterület átadás-átvétel: a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül;
&#61656; Teljesítés (készre jelentés) határideje: a szerződés hatályba lépését követő 11. hónap
utolsó napja,
Műszaki átadás átvétel megkezdése: készre jelentéstől számított 5 napon belül, az átadásátvételnek a készre jelentéstől számított 30 napon belül le kell zárulnia. A végszámlát kiállításának
feltétele az átadás-átvétel sikeres lezárása és a használatbavételi engedély megadása iránti eljárás
megindításáról szóló igazolás AK részére történő átadása;
&#61656; AK előteljesítést elfogad;
&#61656; AT-nek a felújítást részben az iskola üzemszerű működése közben kell elvégeznie, ezért a
kivitelezés időbeni és térbeli ütemezése, erőforrás allokációja, így ellenértéke meghatározása során
AT-nek minden ebből adódó egyeztetési kötelezettséggel, esetleges korlátozásokkal, egy tapasztalt
szakcégtől elvárható módon és mértékben számolnia kell.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a teljesítés részletes műszaki tartalmát
és feltételeit, 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
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási idő vállalása (hónap; min.12/max.36) 10
2 3. Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás (munkanap; min1/max5) 10
3 4. M2) szerinti szakember –fel.műsz.vez.jogosultság megszerzéséhez szüks.gyakorlati időn felüli–
működés közbeni épület felújításban és/vagy kivitelezésben szerzett többlettapasztalata (db; min0/
max3) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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: EFOP-4.1.2-17-2017-00039
II.2.13) További információ
Becsült értéknél – II.1.5 pontban – technikai érték került megadásra.
Az é.sz. szerinti vállalásokra vonatkozó előírások, fogalommagyarázatok az AD 24. - 28. oldalon
találhatók.
A II.2.5) pont szerinti 4. értékelési szempont teljes megnevezése:
4. M2) szerinti szakember – felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli – működés közbeni épület felújításban és/vagy kivitelezésben szerzett többlet
tapasztalata (db, min0/max3).
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 (Kbt. 114. § (1) bekezdés) alapján:
az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő (GSz), akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben g-k) m) és q)
pontjaiban foglalt kizáró feltételek valamelyike.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1)
bekezdés szerint fentiekben előírt kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr) 8. § i)
pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
AK köteles elfogadni, ha az AT a Kr 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
– egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk
valóságtartalmáért az AT felel.
Az AV és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában AT
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett GSz-k vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. AT köteles abban az esetben is nyilatkozni, ha AK nem tette kötelezővé a már
ismert alvállalkozók megnevezését.
AK a Kr-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésére álló
elektronikus nyilvántartásokból is. (Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (4), illetve Kr 17. § alapján).
AK kizárja az eljárásból azon AT-t, akivel szemben, vagy akinek AV-jával vagy az alkalmassági
igazolásában részt vevő szervezetével szemben, a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSz-knek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari
kivitelezési tevékenységet végző GSz-nek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell

szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Igazolás az ajánlatban: a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a GSz csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. (Kbt. 114.§ (1) bekezdés).
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
- Magyarországon letelepedett GSz esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi;
- nem Magyarországon letelepedett GSz esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell
benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5)-re is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§ (11) is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolás az ajánlatban:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a GSz csupán arról köteles nyilatkozni, hogy
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. (Kbt. 114.§ (1) bekezdés).
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
M1) jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap)
legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi – a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett – építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a
jogszabályban előírtakon (építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő
és befejező időpontja /év, hó, nap), továbbá helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése és
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) túl az
alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. (Kbt.65.§(1) b), és Kr
21.§(2)a), 22.§(3)).
M2) nyilatkozata azon szakemberek megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe (Kbt.65.§(1)b), és Kr.21.§(2)b)). Jogosultsági feltételnek való megfelelés
igazolására:
- benyújtandók a nevezett szakember által aláírt, az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez
szükséges adatokat (szakmai tapasztalatot év, hónap bontásban) tartalmazó szakmai önéletrajz és
végzettségét igazoló dokumentum; vagy
- már megszerzett jogosultság esetén elfogadott az ezt igazoló dokumentum benyújtása, vagy ha ez
AK számára térítésmentesen nyilvánosan elérhető adatbázisból megismerhető.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások
is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági
feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmas AT, ha rendelkezik a felhívás feladásától
visszafelé számított 60 hónapban igazolt – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített – lezárt, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett,
M1.1) teljesítéssel/teljesítésekkel, amely/amelyek olyan épület felújítási és/vagy kivitelezési
munkára/munkákra vonatkozott/vonatkoztak, amely/amelyek keretében – összesen – megvalósult
legalább
- 450 m2 homlokzat szigetelés
- 500 m2 alapterületű épületben épületgépészeti munkák
- 190 m2 nyílászárócsere
M1.2.) legalább 1 db épület felújítási kivitelezési munkára vonatkozó teljesítéssel, amely működés
közben valósult meg, amelyben az épület mérete elérte a bruttó 500 m2-t
M2) Alkalmas AT, ha teljesítésbe bevonandó szakemberei között rendelkezik legalább 1 fő
szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői
- jogosultsággal, vagy
- jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel (vagy egyenértékű
képzettséggel, végzettséggel) és szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel).
Alanyi kör:

III.1.3./M1)-M2): közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6))
M1.1) Valamennyi előírt mennyiségi feltétel igazolható tetszőleges számú korábbi teljesítéssel.
A megfeleléshez elfogadottak olyan korábbi teljesítések, amelyek a – feltételben, vagy a
fogalommagyarázatban – felsoroltak közül csak egyik, vagy csak másik munkára vonatkoztak, illetve
olyanok, melyek nem tartalmazták valamennyi felsorolt tevékenységet, ha a bemutatásra kerülő
korábbi teljesítések együttesen – összességében – teljesítik az elvárást.
M1.1)-M1.2) Több feltételnek való megfelelés igazolható ugyanazon korábbi teljesítés bemutatásával
is. A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy
bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része/részteljesítése volt az igazolni kívánt
tartalmú teljesítés is. Elfogadott, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység
a szerződés részteljesítéseként valósult meg, ill. részteljesítéseként már megvalósult.
M2) Az alkalmassági feltételben előírt jogosultság megszerzéséhez szükségesként bemutatásra
kerülő, gyakorlati idő megítélésénél a párhuzamosan szerzett tapasztalatok egyszeresen kerülnek
figyelembe vételre. Az előírt jogosultság meglétének igazolása szerződéskötési feltétel, hiányát AK a
szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el.
Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).
A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel
igazolásában részt vesz.
Fogalommagyarázat: Folytatás a dokumentáció 6.1 pontjában.
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:
Mellékköt-ek, biztosítékok (Kbt.134.§(6)a) szerint)
Késedelmi kötbér (1%/nap; max.15%), meghiúsulási kötbér (30%).
Jótállás: vállalás szerint, de min.12 hónap.
Jólteljesítési biztosíték (5% - Kbt.134.§(3)). Kbt.134.§(5) nyilatkozat ajánlat része.
Amennyiben a meghiúsulás oka a maximálisan megengedett késedelem elérése, késedelmi kötbér
helyett a meghiúsulási kötbér kerül kivetésre. Felek rögzítik, hogy bármely jogcímen történő kötbér
követelés összege, legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a lehet.
A szerződésbiztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció
mellékleteként kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
A támogatási intenzitása: 100,000000 %, utófinanszírozással.
A kifizetés a fordított ÁFA szabályai szerint történik.
Jogszabályok:
- Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7)
- 322/2015 (X.30) Kormányrendelet 30-32/B.§
- 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet
- 2007. évi CXXVII. tv
- Ptk. 6:130.§(1)-(2)
Fizetési ütemezés:
- Előleg: 20%
Igényelhető: munkaterület átadását követő 15 napon belül. Visszafizetés: a részszámlákból arányosan
(1/5-1/5-d arányban). AK nem kér előleg visszafizetési biztosítékot.
- Tartalékkeret: nem képeznek.
- Számlázás:
A szerződés elszámolása átalányáras.
Öt rész- (10-20-20-20-20%), és egy végszámla (10%) amennyiben az igazolt teljesítés eléri a számla
benyújtásának megfelelő (10-30-50-70-90-100%) mértéket.
A finanszírozási feltételekre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő
szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös
AT-k az ajánlat részeként kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell
nevezniük a közös AT-k nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított AT-t.
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: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK a
tám.összeg emelésére tám.szerz. módosítást kezdeményezett.Igénye el nem fogadását, v.az
igénynél kisebb összegű elfogadása miatt az elj.eredménytelenné nyilvánítható,ill. a váll.szerz.
hatálybalépésének feltétele a szüks.fedezet rendelkezésre állása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: 1.: relatív, fordított arányosítás 2-4.: arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Alkalmasság: feltétel, igazolása min. AT-k jegyzékénél szigorúbb.
2. Kieg.táj. kérhető Kbt.56.§(1) szerint, válasz Kbt. 114.§ (6) szerint az EKR-ben (Kbt. 40. § (1)).
Konzultáció nem lesz. A helyszíni bejárás időpontja: 2019.12.09., 14:00 óra, találkozás helye: Fáy
András Általános Iskola 3240 Parád, Kossuth út 123.
3. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az
ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
4. Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5) ill. – adott esetben
Kbt. 65.§ (7)-(8),(12), ill. Kbt. 35.§(2a) bekezdés szerint.
Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni.
Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja.
AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKDt nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő.
EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr17.§ (1)).
AT az alk. felt megf. és a kiz. ok ig-ra a Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerint is jogosult.
5. Cégnek minősülő AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
• hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006.
évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta;
• és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
6. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű megvalósításának minden költségét.
Kereskedelmi-szakmai ajánlat benyújtása elvárás. Aránytalanul alacsony ár vizsgálata – adott
esetben – Ép Kr 25.§ szerint.
7. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lajstromsz.: 00239).
8. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontot.
9. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel –
az Összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).
10. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és
nem megkövetelt.
11. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek
elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.
12. A szerződéskötés feltétele:
• a nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) rendelkezzen
a megkötendő szerződés időtartamával megegyező érvényességi idejű, legalább az alábbi értékű,
szakmai (építési kivitelezés) felelősségbiztosítással:
90 millió Ft/év és 9 millió Ft/kár
• az M.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembere jogosultságának
igazolása – amennyiben erre a közbeszerzési eljárás során nem került sor (a nevezett szakember
jogosultsággal nem, csak a szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik).
• a teljesítés során építési tevékenységet végző GSz-k Étv. szerinti bejegyzésének megléte;
• ütemterv (melyben a számlázási pontoknak megfelelő ütemezés is rögzítésre kerül) és
organizációs terv benyújtása az Összegezés megküldésétől számított 15 napon belül, melyek AK-vel
való egyeztetése és véglegesítése a szerződéskötés feltétele.
Fentiek hiányát az AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint
jár el.
Az ajánlat II.2.5 pont szrinti elemei a szerződés részévé válnak-Kbt.131.§ (2).
13. A közbeszerzési műszaki leírásban termék/berendezés konkrét megnevezésére kizárólag az
adott berendezéssel szembeni elvárás egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében került sor,
az AT jogosult a kiírttal egyenértékű termék, berendezés megajánlására is a Kr 46.§ szerint.

VI.4)

14. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési
dokumentumokkal együtt értelmezendő.
15. Jelen felhívásban hivatkozott jogszabályok: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.), a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
(Kr), az Építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet
(Ép. Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (EKR
Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.).
16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu.
A rendszer használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
17. A VI.3.1) pont tartalma teljes terjedelemben:
AK felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás: ajánlatkérő pályázati
támogatás összegének megemelésére vonatkozóan támogatási szerződés módosítást
kezdeményezett. A támogatási szerződés módosítására irányuló igény el nem fogadását, vagy az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53.§ (6)).
Az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy
az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet AK rendelkezésére álljon. AK a fedezet
biztosítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését
felfüggesztő feltételként köti ki (Kbt. 135.§ (12)).

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Karolina Kórház- Rendelőintézet (22625/2019)
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: Karolina Kórház- Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47956133
Postai cím: Régi Vámház Tér 2-4.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bertalan István
Telefon: +36 703666404
E-mail: igazgato@karolinakorhaz.hu
Fax: +36 96574793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karolinakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.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/EKR001247002019/
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/EKR001247002019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Laparoszkópos torony beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001247002019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

33000000-0

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: 1 db új laparoszkópos torony és hozzá tartozó kézi műszerek
beszerzése a mosonmagyaróvári Karolina Kórház és Rendelőintézet részére
3D Full HD képmegjelenítésre alkalmas laparoszkópos torony illetve laparoszkópos kéziműszer. A
beszerezni kívánt eszköz az alábbi elemekből áll
- Medikai kivitelű Monitor
- Segédmonitor
- Nagyfelbontású HD kameravezérlő egység
- Full HD kamerafej
- Hidegfényforrás
- Elektronikus CO2 inszufflátor
Tartozékok:
- Laparoscopos szívó – öblítő készülék
- Készüléktartó állvány
- Metzenbaum – féle olló
- Maryland féle disszektor fogó
Részletek a dokumentációban.
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: Laparoszkópos torony beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db új laparoszkópos torony és hozzá tartozó kézi műszerek
beszerzése a mosonmagyaróvári Karolina Kórház és Rendelőintézet részére
1 db laparoszkópos torony és hozzá tartozó kézi műszerek beszerzése az alábbi paraméterekkel:
Előírt paraméterek:
Medikai kivitelű Monitor:
Min 32-"-os 3D és 2D képalkotásra alkalmas
Képernyő arány 16:9
Kép a képben funkció
Min. 4 szabadon programozható funkció gomb
Panel technológia: IPS LCD
Állítható képzaj csökkentés
Betekintési szög min. 178°
Orvosi kivitelű, folyamatos üzemre alkalmas
Felbontás: legalább 1920x1080
Bemenetek: minimum 2x 3G-SDI, 2x DVI-D
Kimenetek: minimum 2x 3G-SDI, 1x DVI-D

3D passzív szemüveg
Segédmonitor
21,5”-os FullHD LCD monitor
Nagyfelbontású HD kameravezérlő egység
3D és 2D képalkotásra alkalmas kameravezérlő egység
Struktúra kiemelő funkció
Digitális képjavítás: füst csökkentés
Automatikus kamerafej felismerés csatlakoztatáskor
Automatikus fényerősség szabályozás
Felhasználói profilok: 4 előre programozott és 3 felhasználói profil-létrehozás lehetősége
Vörös szín kiemelés funkció
Kép elforgatása funkció (180 fok)
FullHD kamerafej
2xCMOS chip a Full HD kamerafejben
Progresszív scan
Kamerafej optikával és fénykábellel egybeépített kivitelű
3D kamera érintésvédelmi besorolás: CF
Steril, egyszer használatos kameravédő (zafír lencse, fém shaft és steril fólia egyben)
Kamerafejről programozható funkciók (4 gomb, min. 8 funkció)
Párásodás elleni védelem (anti-fogging), integrált fűtés az optikában
Digitális zoom: min. 1,8x
Hidegfényforrás
30.000 óra élettartamú LED modul, 2510 lumen fényerő
Automatikus fényerősség szabályzás
Beépített fénykábel ellenőrző rendszer: százalékosan megjeleníti a fénykábel fényáteresztő képességét
Elektronikus CO2 inszufflátor
CO2 gáz csatlakozási lehetőségek: palack, vagy központi gáz
min 4 üzemmód választási lehetősége a beáramláshoz
Integrált gázelőmelegítés és füstelszívás
Kijelzők: 5,7” érintőkijelző
Az áramlási mennyiség max. beállítása 50l/perc
Funkciók:
-Névleges nyomás beállítása 1-30Hgmm-ig
-Aktuális nyomás jelzése
-Jelzés elégtelen gázellátáskor (a palack kiürülésekor)
Tartozékok:
Autoklávozható töltő szilikon szerelék
Laparoscopos szívó-öblítő készülék 1 db
4 előre programozott indikáció
Transponder szett laparoszkópiához
5,7”-os érintőkijelző
Irrigáció: 3,5 liter/perc, szívás 4 liter/perc
Autoklávozható 10 db szilikon szerelék a szíváshoz-öblítéshez, 4,5 méter hosszú
Kép és video archiválására alkalmas, USB csatlakozóval és belső, min. 1 Terabyte tárhely-kapacitású
merevlemezzel ellátott berendezés
Készüléktartó állvány
4 db tároló polcos robusztus kivitelű speciális laparoszkóp tárolására alkalmas kocsi
4 kerekéből min. 2 fékezhető
LCD monitortartó kar
Kamerafej tartóval felszerelve
CO2 palacktartó
Kameratartó
leválasztó transzformátor
Infúzó tartóval felszerelve
Billentyűzettartó
Billentyűzet
Antisztatikus polcok
legalább 6 földelt dugaszoló aljzat beépítve
Metzenbaum-féle olló
5 mm x 420 mm, forgatható, unipoláris,

szétszedhető, mindkét
él nyílik min. 4 részből áll: eszköz betét, belső fém hüvely, kemény szigetelő külső hüvely, markolat
Maryland féle disszektor fogó
5 mm x 420 mm, forgatható, unipoláris,
szétszedhető, mindkét
pofa nyílik min. 4 részből áll: eszköz betét, belső fém hüvely, kemény szigetelő külső hüvely, markolat
Nyertes ajánlattevő a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a magyar nyelvű kezelési
(használati) útmutatót, a forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki
leírást az ajánlatkérő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tájékoztatást az ajánlatkérő által kijelölt személyek részére megadni.
A szállítandó termékek részleteit a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve,
min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
2 3. A kameravezérlő egység érintőképernyős kivitelű (IGEN/NEM) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ II.1.6) pont folyt.: Ajánlatkérő az eljárás során 1 db eszközt kíván beszerezni,
melyre tekintettel a részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.
A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátum csak adminisztratív információ, a végleges kezdési dátumot a
szerződés aláírásának időpontja határozza meg.
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, alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és
q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, amely
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges - EKR űrlap).
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében
foglaltak értelmében az ajánlatban 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) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet
(EKR űrlap).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot azzal, hogy Ajánlatkérő a Rendelet 10. § g) pont gb)
alpontja szerinti pénzmosási törvény alatt a hatályos, 2017. évi LIII. törvényt érti.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), és q) pontjában foglalt kizáró
okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában
felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
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 a pénzügyi és gazdasági alkalmasság
tekintetében nem határoz meg követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság
tekintetében nem határoz meg követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján
alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatban
az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását
igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő az ajánlattevők ajánlatát
teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
M1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének i) pontja és a 24. § (3)
bekezdése alapján az köteles csatolni az általa megajánlott árura vonatkozóan CE tanúsítványt,
vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékait a 16/2012.
(II. 16.) Korm. rendelet 9 § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelményeket és igazolási módjait a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: M1)
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül.
Kapacitás szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével köteles eljárni.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi 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.
Felhívjuk továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha a
megajánlott áru nem rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges 4/2009 (III.17.) EüM rendeletben
előírt minőségi, megfelelőségi CE tanúsítvánnyal, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal.
Közös ajánlattevők a fenti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen is
megfelelhetnek.
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:
Ha a nyertes ajánlattevő nem teljesít a kötbérterhes határidőre, akkor Ajánlatkérő késedelmi kötbér
fizetésére kötelezheti nyertes ajánlattevőt. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként 1%-a. Vetítési
alap: a teljesítés nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális összege a szerződés nettó értékének 30 %-a.
Hibás teljesítés esetén alkalmazandó késedelmi kötbér:
A jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számítva az ÁFA nélkül
számított szerződés értékének 1%-a/naptári nap, felső határa a nettó ellenértékének 15%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul, illetve Eladó 30 napot meghaladó késedelembe esik, illetve
egymást követő kétszeri hibás teljesítés esetén, Vevő a teljes nettó szerződéses ellenérték 30%-ának
megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá.
Jótállás: minimum 12 hónap, értékelési részszempont
Részletes feltételek a szerződésben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és
formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1),
(6), (11) és a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki – az 1997.
évi LXXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével - a számla kézhezvételének napját követő 60 napon belül.
Eladó számla benyújtására a szerződés szerinti teljesítést követően, teljesítés igazolás alapján
jogosult.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény (Art.) rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései irányadóak.
Részletes előírások a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/12/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az
EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Az elektro
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: AK tárgyi közb.elj.esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek c) pontjában
a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az AFII.2.5) pontjában foglalt ért.szempontok szerint.
Módszertan: Ár-fordított, 2-3. szempont - egyenes és pontozás
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 jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján
az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR
rendszerben történő ajánlatevői regisztráció összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
2. Az ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR
automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az
ajánlattételihatáridő lejártáig kell benyújtani.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR
rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat
is szükséges).
6. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi
(http://nekszt.hu).
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
8. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő
az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
9. Amennyiben az ajánlattevő nem egyedül, hanem konzorciumban (közös ajánlattevőként) nyújt
be ajánlatot, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó közös ajánlattevői megállapodást.
Ezzel kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként szakmai ajánlatot kell készítenie mely egy műszaki
adattáblából és termékismertetőből áll, és amelyet az ajánlathoz csatolni kell. Részletei a
dokumentációban.
12. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját
beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését.
Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatban az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést,
és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
Azaz ajánlatkérő az ajánlattevők ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen)
hiánypótlásra. Ajánlatkérő az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelem ésszerű időben benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő
tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz
feltétlenül szükséges. Ajánlatkérő ésszerű időben beérkezett kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelemnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4 munkanappal korábban beérkezett
kérdéseket.
d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c)
pont szerinti határidőben nem tudja megadni.

VI.4)

e) Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme
semmis, ha a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton
eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az
eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytől.
f) Amennyiben kizárólag a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció)
módosulnak ajánlatkérő nem tesz közzé hirdetményt, a módosításról, vagy a módosított
dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket,
akik érdeklődésüket az eljárás iránt jelezték.
13. FAKSZ: dr. Fülöp Gyula (00880)
14. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése
alapján feltételes közbeszerzés, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő az anyagi fedezetet (vis maior
támogatás) abban az esetben jogosult felhasználni, ha az eszközök leszállítása és pénzügyi
teljesítése 2019. december 31. napjáig megtörténik. Erre tekintettel a szerződés hatálybalépésének
feltétele a szerződés reális határidőben történő megkötése a teljesítés szempontjából, azaz 2019.
december 10-e. Ajánlatkérő fenntartja a szerződéskötés lehetőségét abban az esetben is, ha a
szerződéskötésre az említett dátumot követően kerülne sor.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (22564/2019)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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/EKR001352052019/
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/EKR001352052019/reszletek
(URL)

x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
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: Kaposvár-Fonyód vv. állapotjavítás - Somogyjád
Hivatkozási szám: EKR001352052019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45233292-2

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Kaposvár-Fonyód vv. állapotjavítás – Somogyjád őrizetlen kitérők
végállás visszajelentése
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: Kaposvár-Fonyód vv. állapotjavítás - Somogyjád
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45234120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: 36. sz. vasútvonalon [Kaposvár-Fonyód] Somogyjád megálló-rakadóhely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kaposvár-Fonyód vv. állapotjavítás – Somogyjád őrizetlen kitérők
végállás visszajelentése.
A nyertes Vállalkozónak az alábbi munkákat kell elvégeznie a 36. sz. Kaposvár-Fonyód vasútvonal
Somogyjád megálló rakodóhely területén:
&#61656; A szolgálati hely két kitérőjére villamos végállásellenőrző berendezést kell felszerelni.
&#61656; A villamos végállásellenőrző berendezéseket a meglévő kábelhálózaton kell csatlakoztatni.
&#61656; A váltók végállásának visszajelentését GSM rendszeren keresztül Kaposfüred és Osztopán
állomásokra kell kiépíteni.
&#61656; A jelzőberendezést és kezelői felületet át kell alakítani és a korábbi projektben kialakított forgalmi
irodába át kell telepíteni.
&#61656; A bontás és áttelepítés miatt szükséges épületjavításokat el kell végezni.
&#61656; Az áramellátást korszerűsíteni kell.
&#61656; Az épület behatolás elleni védelmét ki kell alakítani.
&#61656; A megvalósítandó feladat elő- és kiviteli terveit pdf formátumban az Ajánlati Dokumentáció 5.
kötete tartalmazza. Győztes Ajánlattevő a terveket dwg formátumban is megkapja.
Mennyiségek:
&#61656; új kulcsszekrény kiépítése: 1 db
&#61656; Csúcssín ellenőrző rendszer kitérőkön: 2 csoport
&#61656; Visszajelentő rendszer (GSM átjelző), adó: 1 db
&#61656; Visszajelentő rendszer (GSM átjelző), vevő: 2 db
&#61656; Meglévő áramellátó rendszer teljeskörű felújítása: 1 egység
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AF III.1.3) M/2.1. pontban megjelölt szakembernek az alk. körében előírt
36 hónap tapasztalata feletti, az alk. köv.ben meghat. területen szerzett többlettap. egész hó.ban
megadva (min.0, max.24) 15

2 Az AF III.1.3) M/2.2. pontban megjelölt szakembernek az alk. körében előírt 36 hónap
tapasztalata feletti, az alk. köv.ben meghat. területen szerzett többlettap. egész hó.ban megadva
(min.0,max.24) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / 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: 6 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: IKOP-3-2-0-15-2018-00003
II.2.13) További információ A részajánlattétel kizárásának indokolása: Az építési tevékenység egyetlen,
részekre nem osztható feladatból áll, mely egyetlen építési szakági (vasúti biztosítóberendezés és távközlés)
feladatot tartalmaz. A fentiek alapján AK részajánlattétel lehetőségét nem biztosít.
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: A közbeszerzési eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek cégszerűen
aláírt, egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. 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: Korm.rendelet) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell
benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában

résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek – figyelemmel a Korm.rendelet 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele
szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem
beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontjai
alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek igazolják
megbízhatóságát, mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását köteles
feltüntetni az egységes európai közbeszerzési dokumentumon és köteles csatolni a Közbeszerzési
Hatóság (vagy a bíróság) véglegessé vált határozatát. (öntisztázás)
Ajánlattevő élhet az Kbt. 69. § (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel: ebben az esetben nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
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 AK - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [Korm rendelet.
1. § (7) bek.]
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben
történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot
valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre
kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó
dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem
Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében) szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan
elérhető adatbázisból. Nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)
vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)(5) bekezdésére is. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti
nyilvántartásokban ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző utolsó
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében 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. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
19. § (3) bek.)
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben
történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bek.-től eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi
ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell
bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását
megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevétele
összesen nem éri el a nettó 50.000.000,- Ft értéket.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a
közösajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja
alapján – a Kr. 23. §-ára tekintettel - a Kr. 22. § (3) bek. szerint csatolnia kell a felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a
referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását.
A referenciákat a Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő
részletezettséggel, az igazolás csatolásával kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:
-a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
-az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett
tartalommal),
-a szerződés teljesítésének helyét
- a teljesítés kezdő és befejező időtartamát, év, hónap, nap pontossággal,
-az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (2a) bek. b) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz
figyelembe.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe
bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt
szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzát,
valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló iratot.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által
ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év,
hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember
az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban
áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és
felelőssége.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos
gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
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.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben
történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bek.-től eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi
ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell
bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző 8 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (3) bekezdés
szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
M1.1. legalább 1 darab, országos vasúti pályahálózaton létesített vasúti biztosítóberendezés
telepítése és üzembe helyezése.
Amennyiben a referencia szerinti munkát közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás
nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével - a teljesítés
oszthatatlansága miatt - úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó
referenciát olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő az országos vasúti pályahálózat fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 2. § 2.16. pontjában meghatározott fogalmat érti.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M2.1. legalább 1 fő projekt irányításért felelős szakemberrel (projektvezető), aki rendelkezik a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VV” jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy
azzal egyenértékű szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy „MV-VV” jogosultsággal és
legalább 36 hó szakmai tapasztalattal elektronikus vasúti biztosítóberendezés telepítésében, vagy
ezek átalakításában.

M2.2. legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti „MV-TV” jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel
és szakmai gyakorlattal vagy „MV-TV” jogosultsággal és legalább 36 hó szakmai tapasztalattal vasúti
távközlési hálózat építésében vagy átalakításában.
Az M/2. 1. és M/2. 2. pont megjelölt szakemberek között átfedés lehetséges, azaz ugyanazon
szakember több pozícióban is szerepeltethető.
Az M/2. 1. és M/2. 2. pontban megjelölt jogosultságok [MV-VV; MV-TV] megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati idő és az alkalmassági követelményként előírt 36 hónap szakmai tapasztalati idő
között átfedés lehetséges.
Ajánlatkérő a projektvezető alatt olyan szakembert ért, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag
irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját,
kapcsolatot tart a Megrendelővel, vagy konzorciumi teljesítés esetén a konzorciumvezetővel vagy
a Megrendelővel. Az „irányítási gyakorlat” kifejezés alatt Ajánlatkérő az adott projekt(ek) teljes
körű megvalósításának koordinálását, az egyes munkafolyamatoknak a projektcél megvalósítása
érdekében történő irányítói összefogását érti.
Ajánlatkérő felelős műszaki vezető alatt azt a szakembert éri, aki az építési munkaterületen végzett
építési-szerelési munkát irányítja.
A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie
kell.
Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és
felelőssége.
III.1.4) 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:
Teljesítési biztosíték: 5 % , szerződés illetve a Kbt. 134. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint.
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó a szerződés nettó ellenértékének, mint vállalkozói díj 0,5 %ának megfelelő napi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amely összeg azonban nem lehet több, mint a
szerződés teljes nettó ellenértékének, mint vetítési alapnak a 15 %-a.
Vállalkozó által a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér:
A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, valamint az általa a teljesítésnek a jogos ok nélküli megtagadása
miatti esetben, az egyedi megrendelés teljes nettó ellenértéke 15%-ának megfelelő összegű kötbér illeti
Megrendelőt.
Jótállási idő: A Vállalkozó a munkákra az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező
alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet (a továbbiakban:
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet) szerinti, illetve a fenti rendelet hatálya alá
nem tartozó munkákra 36 hónap jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja az adott Projekt egésze sikeres
Műszaki Átadás-átvételének lezárásától kezdődik.
Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkozni kell a biztosítékok határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról.
A szerződés biztosítékaira vonatkozó részletszabályokat az Ajánlatkérési dokumentáció II. kötetét képező
szerződéstervezet (Szerződéses Megállapodás és Szerződéses Feltételek) tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
szerint kerülnek kiegyenlítésre:
- 2015. évi CXLIII. törvény,
- 2013. évi V. törvény.
-272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
Forrás: uniós
Előleg: AK 272/2014. (XI.5.) Kr. 1. mell. 134/B.1. pontja alapján a szerződés – tartalékkeret nélküli elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja
azzal, hogy a 272/2014. (XI.5.) Kr. 1. melléklet 134/B.2. pontja értelmében 10 % feletti előlegigénylés
esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10%-ot meghaladó részére.
A finanszírozás típ.: utófinanszírozás.

Kifizetés: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (4)-(6) bekezdésében foglaltakra, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésére és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletre.
Részszámlázás: A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Tartalékkeret: Ajánlatkérő a Vállalkozói díj 2%-nak megfelelő tartalékkeretetet biztosít.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF
A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított
30 napon belül a Kbt. 135. § (2)-(3), (5)-(9) bek., továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel kerül kifizetésre.
Irányadó a Kbt. 27/A. §-a.
Fizetési feltételek a dokumentációban. A hirdetménykezelő karakterszámkorlátozása miatt a tovább
információkat és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés
tartalmazza.
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 sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők
vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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: 2020/01/06 (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: 2 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2020/01/06 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a és a Kbt.
68. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok bontására a benyújtási
határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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: AK a KH útmutatója [a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról] alapján [É:2019/106.sz.,2019.06.04.] Folytatás a VI.3.4)
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. Ajánlatkérő a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával
folytatja le jelen eljárást. Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el
a Kbt. 113. (6), 114. § (2)-(3), (6), bekezdésben foglalt eltérésekkel, illetve az alábbiak szerint:
- az eljárás nyílt, a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul.
- az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően
valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával
egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem
állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
- alkalmazandó kizáró okok a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok.
- A kiegészítő tájékoztatásra a 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
- Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1)-(2), (4), (6) bekezdése szerinti érvénytelenségi okok
fennállása esetén.
- AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. g) pontja alapján.
2. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bek., ill. a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (a továbbiakban:
EKRr.) szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus
úton lehetséges. Az EKR használatához az EKRr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
3.Ajánlatkérő Kbt. 41/A. § (4) bek. alapján vizsgálja az EKR-ben elektr.úton tett nyilatkozatot
benyújtó személy képviseleti jogának megfelelőségét. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
címen érhető el. Az ajánlatot elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlat összeállítása során ATnek
figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) bek-ben foglaltakra.

VI.4)

4. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.
5. Biztosítás: Építési-szerelési felelősségbiztosítás: legalább 20.000.000 HUF/káresemény és
legalább 50.000.000 HUF /év.
6. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás
- III.1.3) M/2.1 pont szerinti megajánlott szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti „MV-VV” (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal,
- III.1.3) M/2.2. pont szerinti megajánlott szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti „MV-TV” (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal;
továbbá az illetékes magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.
7. Az alkalmasság III.1.1.), III.1.2.) és III.1.3.) pontokban előírt feltételei és igazolási módja
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. Ajánlatkérő előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
11. Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás
tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71.
§-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy 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, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy
alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bekezdés).
12. Szakmai ajánlat: értékelési szempontra tett megajánlások és az ajánlattevő által benyújtott
árazott költségvetés a szakmai ajánlat részét képezi.
13. A felhívás szövegezése az EKR-ben lévő karakterkorlát miatt került rövidítésre; részletesen a
Dokumentációban.
14. Ajánlati biztosíték nyújtását AK nem írja elő.
15. Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazd.szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja
elő,érdeklődését jelző gazd.szereplőnek azt kell tekinteni,aki az EKRben az eljárás iránti
érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
16. A 257/2018. (XII. 18.) Korm.rendelet 21.§ (10) bek szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám:
01037
***
VI.3.2) [A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok
közötti pontszámot:] pont folytatása:Min.kritérium 1-2. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár”
szempont esetében fordított arányosítással értékeli. Az 1-2.min.szempont tekintetében a megajánlás
legkedvezőbb szintje 24 hó.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat (22834/2019)
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: Bárdudvarnok Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61185603
Postai cím: Bárd Lakótelep 36.
Város: Bárdudvarnok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7478
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Balázs polgármester
Telefon: +36 82577086
E-mail: bardudvarnok@kapos-net.hu
Fax: +36 82577087
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bardudvarnok.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: Polgármesteri hivatal épületének építése
Hivatkozási szám: EKR001357312019
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:
Polgármesteri hivatal épületének építése az alábbi műszaki tartalommal:
Hasznos alapterület: 229,27 m2
Falazat : Teherhordó falazatok, falak a rétegtervnek megfelelően, PORFIX 37,5 cm vastagságú
falazóelemmel készülnek
„Lábazati” szigetelés: Styrodur XPS- lábazati hőszigetelés
Belső válaszfalak PORFIX-ből készülnek 10 cm-es vastagsággal
Külső nyílászárók: műanyag nyílászárók
Belső ajtók: típus szerkezetek
Födémszerkezet: A fafödémek mindenütt gipszkarton borításúak lesznek
Tetőfedés: RÓNA cserép
Ácsszerkezet: Szeglemezes tartókkal készül.
Kémény: LEIER LSK16 (kazán: SÁRKÁNY 30 kW; füstcső: 160-as)
A részletes műszaki előírásokat a közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59055083 (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: Polgármesteri hivatal épületének építése
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: HU232 A teljesítés helye: 7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 92. hrsz. 14
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Polgármesteri hivatal épületének építése az alábbi műszaki tartalommal:
Hasznos alapterület: 229,27 m2
Falazat : Teherhordó falazatok, falak a rétegtervnek megfelelően, PORFIX 37,5 cm vastagságú
falazóelemmel készülnek

„Lábazati” szigetelés: Styrodur XPS- lábazati hőszigetelés
Belső válaszfalak PORFIX-ből készülnek 10 cm-es vastagsággal
Külső nyílászárók: műanyag nyílászárók
Belső ajtók: típus szerkezetek
Födémszerkezet: A fafödémek mindenütt gipszkarton borításúak lesznek
Tetőfedés: RÓNA cserép
Ácsszerkezet: Szeglemezes tartókkal készül.
Kémény: LEIER LSK16 (kazán: SÁRKÁNY 30 kW; füstcső: 160-as)
A részletes műszaki előírásokat a közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megajánlott többlet jótállási határidő a kötelezően előírt 24 hónapon túl
(hónap) 25
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma (darab) 5
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: Polgármesteri hivatal épületének 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:
2019/11/22 (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: WW-K BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49831665
Postai cím: Zárda Utca 18. 2.em.11.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: elmenykozpontfusion@gmail.com
Telefon: +36 303142540
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25854136214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58672711
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59055083
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: WW-K BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49831665
Postai cím: Zárda Utca 18. 2.em.11.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25854136214
Hivatalos név: BAURENTER Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató, Mérnöki és Fővállalkozó Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93092641
Postai cím: Fő Utca 19
Város: Kadarkút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24733711214
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:
2019/10/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként

x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Biostand Korlátolt Felelősségű Társaság (22464/2019)
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: Biostand Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99463616
Postai cím: Fő Utca 23.
Város: Óbudavár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8272
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jósa Miklós Tamás
Telefon: +36 202503650
E-mail: josa.miklos@gmail.com
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Élelmiszerfeldolgozás
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: Sous vide üzem
Hivatkozási szám: EKR001234622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42215200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott 1820371037 azonosítószámú projekt
keretében sous vide üzem beszerzésére.
A gépek, eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 497936867 (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: Sous vide üzem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Aszófő, külterület 040/20 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Üzemi sütő berendezés: 3 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Alacsony hőmérsékletű füstölő kemence: 2 db
Kombi sütő: 2 db
Főző, füstölő: 2 db
Sokkoló hűtő: 2 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Sous vide kutter: 1 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Hűtőkamra: 1 db
Sous vide főző: 2 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Automata multifunkcionális csomagológép: 1 db
Conveyor grill: 1 db
Jéggyártó sor: 1 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Kézfertőtlenítő rendszerállomás: 10 db
Fagyasztó kamra: 2 db
Energiaoptimalizáló, vezérlő, távfelügyelet, beléptető rendszer: 1 db

Élelmiszeripari hűtő önálló, önhordó, mozgatható, szállítható modul: 4 db (3. értékelési részszempont
vonatkozik rá)
Élelmiszeripari fagyasztó önálló, önhordó, mozgatható, szállítható modul: 3 db (3. értékelési részszempont
vonatkozik rá)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás ideje alatt helyszíni kiszállási határidő hibabejelentéstől
számított órában (legkedvezőbb: 2 óra, legkedvezőtlenebb: 24 óra) 10
2 3. Meghatározott eszközökre a jótállás ideje alatt kicserélési határidő kicserélés igénylése esetén
órában (legkedvezőbb: 6 óra, legkedvezőtlenebb: 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Az ellenszolgáltatás összege (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: VP-3-4.2.1-15 felhívás 1820371037 sz. projekt
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére
álló anyagi fedezet összege a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában nem éri el a
közbeszerzés részenkénti becsült értékét, így ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges pótfedezet
biztosítására további támogatásra irányuló igényt nyújthat be. Amennyiben a fentiekben hivatkozott
támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása az
ajánlattételi határidő lejártát követően jut az ajánlatkérő tudomására, a támogatási igény el nem fogadását
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja
(feltételes közbeszerzés). Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló
igény - az ajánlatkérő által igényelt összegben történő - elfogadását a Kbt. 135. § (12) bekezdésében
foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti az alábbiak szerint. A szerződés teljesítéséhez
szükséges pótfedezet biztosítására szolgáló támogatás megítéléséről ajánlatkérő haladéktalanul, de
legkésőbb tudomásra jutásától számított három munkanapon belül a nyertes ajánlattevőt írásban tájékoztatja
azzal, hogy a tájékoztatás napját követő 5. munkanap a megkötött szerződés hatályba lépésének napjának
minősül. Ajánlatkérő a fenti feltételek teljesülése nélkül is bármikor dönthet úgy, hogy a fedezetet saját
forrásból biztosítja és a szerződést a megkötését követő 6 hónapon belül a nyertes ajánlattevőhöz intézett
írásos, egyoldalú nyilatkozatával hatályba lépteti azzal, hogy a tájékoztatás napját követő 5. munkanap
minősül a megkötött szerződés hatályba lépésének napjának. A szerződés megkötésétől számított 6. hónap
lejártáig hatályba nem léptetett szerződéstől ezen határidő lejártát követően bármelyik fél jogosult elállni.
2. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a felhívás II.2.3) pontjában szereplő teljesítési helyszínre
vonatkozó ajánlatkérői kérelem a felhívás feladásakor még nem került elfogadásra a támogató szervezet
részéről (az eredeti helyszín: Balatonfüred
1039, 1039/A/1,1039/A/2, 1039/A/3 hrsz-ú ingatlanok)
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:
18717 / 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: Sous vide üzem
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:
2019/11/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Carpathian Food s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14216990
Postai cím: Galvaniho 7/D
Város: Bratislava
NUTS-kód: SK010
Postai irányítószám: 821 04
Ország: Szlovákia
E-mail: carpathianfood@protonmail.com
Telefon: +36 305067500

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 46557652
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: 497936867
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: Carpathian Food s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14216990
Postai cím: Galvaniho 7/D
Város: Bratislava

NUTS-kód: SK010
Postai irányítószám: 821 04
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 46557652
Hivatalos név: Gabor Meszaros
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61049062
Postai cím: Jungferngasse 2.
Város: Graz
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 18010
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU70053808
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:
2019/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Gépészeti Szakképzési Centrum (22169/2019)
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 Gépészeti Szakkpzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23844874
Postai cím: Váci Út 179-183
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ladomérszkyné Zsuzsanna
Telefon: +36 15858180
E-mail: ladozsuzsa@gszc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://gszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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: Szily Kálmán Szakközépiskola takarítási szolgáltat
Hivatkozási szám: EKR000158152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90919300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma épületeinek takarítása az alábbiak
szerint: Budapest VIII., Tolnai
Lajos utca 4. 4941 nm Budapest IX., Timót utca 3. 10.514,3 nm Gimnázium és kollégium, gazdasági épület
és teherporta napi és
nagytakarítása, Az elvégzendő szolgáltatás pontos leírását az ajánlati dokumentáció Műszaki leírás része
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Takarítási szolgáltatások a Szily Kálmán Szakközép
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest VIII., Tolnai Lajos utca 4., Budapest IX., Timót utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
10514,3 m2 Helyiségek funkciói: Tantermek, tanári szobák, közlekedők, aula, lépcsőház, mellékhelyiségek,
tornaterem, teakonyha,szertárak, irodák. folyosók, tantermek, irodák, mellékhelyiségek, lépcsőházak,
stb. helyiségek Napi takarítási munkarend: Normál munkaidőn kívül, hétfőtől péntekig. A fentitől eltérő
időpontok a „Napi takarítás” részletezésnél jelezve. + 1 fő nappalos ügyeletes takarító 08:00 és 20:00 óra
között. I./ Napi takarítás: Munkafeladatok elosztása: 1./ Napi takarítás: 10314,3 m2 2./Heti takarítás: 200
m2 Bagolyvár folyosója, tantermei, tanári szoba és mellékhelyiségek (690m2) • napi takarítási munkarend:
normál munkaidőn kívül (7:00 – 15:00 kívül) • alapterület felseprése, felmosása • szemetes kosarak kiürítése
• higiénikus takarítás •
portalanítás Sportcsarnok öltözői, mellékhelyiségei, folyosói (1337 m2) • napi takarítási munkarend: • normál
munkaidőn kívül (

hétfőtől péntekig 06:00-22:00 időszakon kívül). • hétvégén, vasárnap 22:00 után • öltözők, mellékhelyiségek
higiéniai takarítása •
folyosó felseprése, felmosása • szemetesek kiürítése • tornacsarnok felseprése, gépi felmosása Kollégium
(3230 m2) • napi takarítási
munkarend: 6:00 – 14:00 között • első és második emeleti konyhák higiéniai takarítása • mellékhelyiségek,
fürdők, betegszobák
higiéniai takarítása • folyosók, dühöngők, lépcsőházak takarítása • tanári szobák portalanítása, felseprése,
felmosása • szemetes
edények ürítése • földszinti ebédlők, folyosók, vetítőszoba portalanítása, felseprése, felmosása •
mellékhelyiségek, konditerem, öltözők
, higiéniás takarítása Tanműhely (5060 m2) • napi takarítási munkarend: normál munkaidőn kívül (6:00 –
22:00 kívül) • mechanikai
laborok takarítása • tanműhelyek portalanítása, felseprése, felmosása, szemetes edények ürítése • folyosók,
lépcsőházak takarítása •
irodák portalanítása, felporszívózása, felmosása, szemetes edények ürítése • mellékhelyiségek higiénikus
takarítása II. Heti egyszeri
takarítás: Vasraktár (68 m2) • árukiadó részei és bejárati helyiségei felseprése, felmosása, portalanítása
Vizsgacsarnok (129,3 m2) •
felseprése, felmosása III./ Nagytakarítás: Takarítandó terület összesen: 10514,3 m2. Munkarend: évente
egyszer, a nyári szünet
idejében (július 15. és augusztus 20. között) előre egyeztetett időpontban az I-II. pontban felsorolt
területeken. Budapest, VIII. kerület,
Tolnai Lajos utca 4. 4941 m2 Helyiségek funkciói: Tantermek, tanári szobák, közlekedők, aula, lépcsőház,
mellékhelyiségek,
tornaterem, teakonyha, szertárak, irodák. Napi takarítási munkarend: Normál munkaidőn kívül, hétfőtől
péntekig 06:00-22:00-ig. +1
fő nappalos ügyeletes takarító: 12:00-14:00 között I./ Napi takarítás : Munkafeladatok elosztása: 1./ Napi
takarítás, napi felmosással:
2978 m2 2./ Napi takarítás, heti 1x felmosással: 1523 m2 3./ Havonta 1 takarítás: 350 m2 II./ Nagytakarítás .
Takarítandó terület
összesen: 4941 m2 Munkarend: a nyári szünet idejében (július 15. és augusztus 20. között) előre egyeztetett
időpontban az épület
teljes területén. Naponta takarítandó: - vizesblokkok, toalettek, szociális helyiségek teljeskörű tisztítása,
fertőtlenítése,
vízkőmentesítése, - szemetes gyűjtőedények ürítése, szükség szerint a zsákok cseréje, - teljes körű
portalanítás, pókhálók leszedése, asztalok, szekrények, stb. vegyszeres tisztítása, - vegyszeres felmosás, szükség szerint fertőtlenítés,
porszívózás, seprés Nagytakarítás
évente egy alkalommal. Az iskolai szünetekben Ajánlatkérő takarítást nem rendel meg. A szolgáltatás
részletes leírását és szerződéses
feltételeit 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 Takarítás irányítói tevékenységet végző szakmai vezető (M2.) takarításirányítási gyakorlatának többlet időtartama (minimum 0-maximum 24 hónap) 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/nm/takarítási nap) Súlyszám - 8
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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:
Alternatív ajánlat: ajánlatkérő az alap ajánlati árat tisztítószer nélkül kéri megadni Ft/nm/nap-ban ajánlattevő
saját takarító eszközeinek használatával. Ajánlattevő alternatív ajánlatot nyújthat be takarítási szolgáltatásra
a szükséges tisztítószerekkel együtt Ft/nm/napban.
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: Takarítási szolgáltatások a Szily Kálmán Szakközép
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő 2019. szeptember 22. napján, az ajánlati kötöttség lejárta után
(2019. szeptember 20.), a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, az ajánlati kötöttség fenntartására kérte fel az
ajánlattevőket, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az elbírálást nem tudta olyan időtartam alatt elvégezni,
hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt
sor kerüljön.
Tekintettel arra, hogy 2019. szeptember 20-án lejárt az ajánlati kötöttség, az eljárás a Kbt. 75. § (1)
bekezdés c) 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: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22448185
Postai cím: Adria Sétány 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242
Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242
Hivatalos név: Protecteur Őrző-védő Korlátolt FelelősségűTársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58485796
Postai cím: XV. Utca 25. 1/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14526820242
Hivatalos név: Poranyó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37774433
Postai cím: Szigeti József Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14590638241
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:
2019/07/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/12 (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

Csongrád Városi Önkormányzat (22614/2019)
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: Csongrád Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52042164
Postai cím: Kossuth Tér 7 1
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mezey Szimonetta
Telefon: +36 63571967
E-mail: mezey.szimonetta@csongrad.hu
Fax: +36 63571901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csongrad.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: Barnamezős terület rehabilitációja Csongrádon
Hivatkozási szám: EKR001018712019
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:
Barnamezős terület rehabilitációja Csongrádon:
Az ipari park - egykori laktanya - területén elhelyezkedő, háromszintes, volt parancsnoki épület felújítása,
Szolgáltató házzá történő kialakítása.
1. A felújítás-átalakítás során megvalósítandó feladatok:
- az épület külső nyílászáróinak teljes körű cseréje,
- az épület belső nyílászáróinak cseréje (ahol megmarad),
- külső homlokzat teljes hőszigetelése,
- lapos tető víz elleni, és hőszigetelése,
- felesleges kémények bontása,
- alternatív feladatként a központi kémény bontása
- belső terek kialakítása (lehető minél több egybefüggő nagy tér alakuljon ki)
- szintenként vizes blokkok,
- akadálymentesítés,
- központi fűtés gáz-kazánnal,
- épületgépészet (víz, tűzoltóvíz, szennyvízcsatorna, csapadékvíz csatorna, gáz)
- elektromos hálózat.
2. Az épület földszintjén olyan raktárterek kerülnek kialakításra, melyekben – bérlő igény esetén – más, pl.
kereskedelmi rendeltetés is elképzelhető legyen. Ezen túlmenően a helyiségek úgy alakítandók ki, hogy
azok helyet adhassanak konferenciák, rendezvények megszervezéséhez, továbbá irodáknak, valamint
biztosítsa az Ipari Parkba érkező – egyre jelentősebb számú – szállítmányozók, kamionosok kiszolgálásának
tereit is (zuhanyzók, büfé).
3. Az épület II. emelete csak a teljes homlokzati- és tető-hőszigetelés, valamint a külső nyílászáró-csere
tekintetében érintett, a helyiségeinek belső kialakítása és felújítása későbbi fázisban valósul meg.
4. Az épület jelenleg csatlakozik az elektromos-, a víz- és a szennyvízcsatorna- közműhálózatra, de
vélhetően e csatlakozások felülvizsgálatra szorulnak.
Elvárás, hogy a – pályázat keretében elnyert forrás mértékére is tekintettel – gazdaságos funkcionális
kialakítás, illetve szerkezeti átalakítások mellett váljon az épület a rendeltetésszerű és biztonságos
használatra alkalmassá.
Az épület alaprajzi méretei 47,58m x 13,52m, azaz beépített alapterülete: 643,28 m2.
3 szintes, épületmagasság 9,30 m.
A beruházás nem építési engedélyköteles.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
FIGYELEM! Felhívjuk a figyelmet, hogy az épület fűtése az eredetileg tervezett pellet kazán helyett
gázüzemű kondenzációs kazánnal valósul meg. A költségvetésben a gázkazán vonatkozásában kérjük az
ajánlatokat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 192779783 (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: Barnamezős terület rehabilitációja Csongrádon.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6640 Csongrád, Attila u. 73., a Környezetvédelmi Ipari Park
területe, volt Béri Balogh Ádám Laktanya parancsnoki épülete, Hrsz.: Csongrád 2122/61.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Barnamezős terület rehabilitációja Csongrádon:
Az ipari park - egykori laktanya - területén elhelyezkedő, háromszintes, volt parancsnoki épület felújítása,
Szolgáltató házzá történő kialakítása.
1. A felújítás-átalakítás során megvalósítandó feladatok:
- az épület külső nyílászáróinak teljes körű cseréje,
- az épület belső nyílászáróinak cseréje (ahol megmarad),
- külső homlokzat teljes hőszigetelése,
- lapos tető víz elleni, és hőszigetelése,
- felesleges kémények bontása,
- alternatív feladatként a központi kémény bontása
- belső terek kialakítása (lehető minél több egybefüggő nagy tér alakuljon ki)
- szintenként vizes blokkok,
- akadálymentesítés,
- központi fűtés gáz-kazánnal,
- épületgépészet (víz, tűzoltóvíz, szennyvízcsatorna, csapadékvíz csatorna, gáz)
- elektromos hálózat.
2. Az épület földszintjén olyan raktárterek kerülnek kialakításra, melyekben – bérlő igény esetén – más, pl.
kereskedelmi rendeltetés is elképzelhető legyen. Ezen túlmenően a helyiségek úgy alakítandók ki, hogy
azok helyet adhassanak konferenciák, rendezvények megszervezéséhez, továbbá irodáknak, valamint
biztosítsa az Ipari Parkba érkező – egyre jelentősebb számú – szállítmányozók, kamionosok kiszolgálásának
tereit is (zuhanyzók, büfé).
3. Az épület II. emelete csak a teljes homlokzati- és tető-hőszigetelés, valamint a külső nyílászáró-csere
tekintetében érintett, a helyiségeinek belső kialakítása és felújítása későbbi fázisban valósul meg.
4. Az épület jelenleg csatlakozik az elektromos-, a víz- és a szennyvízcsatorna- közműhálózatra, de
vélhetően e csatlakozások felülvizsgálatra szorulnak.
Elvárás, hogy a – pályázat keretében elnyert forrás mértékére is tekintettel – gazdaságos funkcionális
kialakítás, illetve szerkezeti átalakítások mellett váljon az épület a rendeltetésszerű és biztonságos
használatra alkalmassá.
Az épület alaprajzi méretei 47,58m x 13,52m, azaz beépített alapterülete: 643,28 m2.
3 szintes, épületmagasság 9,30 m.
A beruházás nem építési engedélyköteles.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
FIGYELEM! Felhívjuk a figyelmet, hogy az épület fűtése az eredetileg tervezett pellet kazán helyett
gázüzemű kondenzációs kazánnal valósul meg. A költségvetésben a gázkazán vonatkozásában kérjük az
ajánlatokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (hónapokban, minimum 36, maximum 60 hónap) 15
2 Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől
számítva (órában; minimum 12, maximum 48 óra) 15

Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00003
II.2.9) További információ:
A szerződés finanszírozása a „TOP-2.1.1-15 – Barnamezős területek rehabilitációja” program keretén belül
100%-ban vissza nem térítendő támogatásból történik, utófinanszírozással. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme magyar forint.
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: Barnamezős terület rehabilitációja Csongrádon.

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:
2019/11/11 (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: SKC Energy&Environment Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44699246
Postai cím: Rozália Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: irodavezetes@skc.hu
Telefon: +36 703803764
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284447241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 165461947
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 192779783
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: 6 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészet,
villanyszerelési 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: 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: SKC Energy&Environment Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44699246
Postai cím: Rozália Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284447241
Hivatalos név: System Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70396250
Postai cím: Bánát Utca 1/a
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13385826206
Hivatalos név: SCOTT-TEAM Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44120252
Postai cím: Nyíri Utca 7.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25885952206
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:

2019/08/01 (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:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. (21586/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26377982
Postai cím: Fő út 75-81.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr.Pál Miklós
Telefon: +36 304142493
E-mail: second.katalin@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Szakorvosi Rendelőintézet
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: Kazetta méretű vezetékes detektor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001243772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33111000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db Padlóvezetéses felvételi berendezésbe szerelhető kazetta méretű vezetékes detektor beszerzése. Az
üzembe helyezés akkor
tekinthető teljesítettnek, ha - a berendezés szállítása a nemzeti szabványokban előírt minőségi
követelményeknek megfelelő
minőségben megtörtént, - az adott helyiség(ek)ben telepítésre került, - rendeltetésszerű használatra
alkalmas, - üzembe helyezéshez a
szükséges szakhatósági engedélyek, magyar nyelvű felhasználói kézikönyvek rendelkezésre állnak, elektromos ellátást igénylő
berendezésekre vonatkozó érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak, - a betanítás lezajlott
a dokumentációban
foglaltak szerint és az erről szóló jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak, - a magyar nyelvű kezelési útmutatók,
jótállási iratok átadásra
kerültek. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a megajánlott berendezés, hiánytalan és szerződésszerű
leszállítása, üzembe helyezése
és a kezelő személyzet betanítása. A Kbt. 8. §-a alapján az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az
üzembe helyezést is. A
szállítandó eszközzel szemben elvárt műszaki paraméterek az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki
specifikációban kerülnek
részletezésre. Ajánlattevő köteles egyértelmű nyilatkozatát csatolni ajánlatában arra vonatkozólag, hogy az
általa megajánlott eszköz a
műszaki specifikációban szereplő elvárásoknak megfelel. 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 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 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: 11760000 (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: Kazetta méretű vezetékes detektor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Padlóvezetéses felvételi berendezésbe szerelhető kazetta méretű vezetékes detektor beszerzése. Az
üzembe helyezés akkor
tekinthető teljesítettnek, ha - a berendezés szállítása a nemzeti szabványokban előírt minőségi
követelményeknek megfelelő
minőségben megtörtént, - az adott helyiség(ek)ben telepítésre került, - rendeltetésszerű használatra
alkalmas, - üzembe helyezéshez a
szükséges szakhatósági engedélyek, magyar nyelvű felhasználói kézikönyvek rendelkezésre állnak, elektromos ellátást igénylő
berendezésekre vonatkozó érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak, - a betanítás lezajlott
a dokumentációban
foglaltak szerint és az erről szóló jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak, - a magyar nyelvű kezelési útmutatók,
jótállási iratok átadásra
kerültek. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a megajánlott berendezés, hiánytalan és szerződésszerű
leszállítása, üzembe helyezése
és a kezelő személyzet betanítása. A Kbt. 8. §-a alapján az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az
üzembe helyezést is. A
szállítandó eszközzel szemben elvárt műszaki paraméterek az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki
specifikációban kerülnek
részletezésre. Ajánlattevő köteles egyértelmű nyilatkozatát csatolni ajánlatában arra vonatkozólag, hogy az
általa megajánlott eszköz a
műszaki specifikációban szereplő elvárásoknak megfelel. 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 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben
egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 „TRUVIEW ART” technológia alkalmazása Csi szcintillátorral együtt (Igen /
Nem Kérjük megadni! Előny a megléte!) 10
2 MTF 0lp/mm-nél: 80% vagy több (Igen / Nem Kérjük megadni! Előny a megléte!) 5
3 Előnézeti kép megjelenítése: max.1,9 másodperc (Igen / Nem Kérjük megadni! Előny a
megléte!) 5
4 Maximális teljesítményfelvétel 10 W (Igen / Nem Kérjük megadni! Előny a megléte!) 5
5 ’LOSSLESS’ azaz teljes felületen működő AED mód 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 65
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Kazetta méretű vezetékes detektor 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:
2019/11/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17599797
Postai cím: Erzsébet királyné Út 2-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: info@forexmedical.hu
Telefon: +36 14245153
Internetcím(ek): (URL) www.forexmedical.hu
Fax: +36 14245154
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23434419243
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: 11760000
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: FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17599797
Postai cím: Erzsébet királyné Út 2-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23434419243
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:
2019/10/03 (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:
2019/11/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (21443/2019)
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: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23274835
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsi Róbert
Telefon: +36 96824919
E-mail: tarsulas@hulladek.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hulladek.gyor.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: önkormányzati társulás
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: Hulladékgazdálkodás
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: Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése
Hivatkozási szám: EKR001190742019
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:
A szerződés tárgya: Teljesen földbe süllyesztett szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése
Az ajánlatkérő által megadott helyszínekre összesen 20 db teljesen földbe süllyesztett szelektív
hulladékgyűjtő szigetek telepítése. 1 szelektív hulladékgyűjtő sziget tartalmaz 4 db teljesen földbe
süllyesztett hulladékgyűjtő konténert: papír, műanyag, fém és üveg részére. (összesen 80 db teljesen földbe
süllyesztett hulladékgyűjtő konténer).
A régi hulladékszigetek elbontása, tereprendezés, gépi földmunkák, szintezés, telepítés, valamint minden
szelektív hulladékgyűjtő szigetnél 1 db egyenként 30W teljesítményű napelemes LED-es lámpatest
telepítése új lámpaoszlopokra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 239256000 (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: Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:

31527200-8
34928480-6
45111291-4
45112400-9
45112500-0
45112700-2
45113000-2
45312310-3

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő által megadott helyszínek Győr város területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által megadott helyszínekre összesen 20 db teljesen földbe süllyesztett szelektív
hulladékgyűjtő szigetek telepítése. 1 szelektív hulladékgyűjtő sziget tartalmaz 4 db teljesen földbe
süllyesztett hulladékgyűjtő konténert: papír, műanyag, fém és üveg részére. (összesen 80 db teljesen földbe
süllyesztett hulladékgyűjtő konténer. Feliratozva vagy grafikai ábrákkal ellátva a hulladékgyűjtő konténerek
bedobó nyílásai. (papír, műanyag, fém és üveg). A régi hulladékszigetek elbontása, tereprendezés, gépi
földmunkák, szintezés, telepítés, valamint minden szelektív hulladékgyűjtő szigetnél 1 db egyenként
30W teljesítményű napelemes LED-es lámpatest telepítése új lámpaoszlopokra. Meglévő hulladékgyűjtő
szigetek bontása, új szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása. Tereprendezési, valamint gépi földmunkák
elvégzése. Az új teljesen földbe süllyesztett hulladékgyűjtő konténerek beépítése – telepítése. Napelemes
LED-es lámpatestek tartóoszlopokra való felszerelése és azok telepítése – villámvédelmi munkák elvégzése.
Tereprendezési munkák elvégzése, valamint az eredeti állapotok visszaállítása a telepítések után. Ahol
szükséges térkövezés – betonozás – szegélyezés. Részletezést az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalata épületfelújítási
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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés, melynek tárgya: Teljesen földbe süllyesztett szelektív
hulladékgyűjtő szigetek telepítése
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: Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése
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:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím(ek): (URL) www.eurogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 240000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 239256000
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: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800208
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:
2019/09/12 (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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (22357/2019)
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: HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67636952
Postai cím: Henyei Miklós Utca 11.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sonkoly János
Telefon: +36 203371667
E-mail: kozbeszerzes@hungaroprofit.hu
Fax: +36 66561550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.holzmobel.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: Gyártás és kereskedelem
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: Faipari gépek és elszívórendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000073442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43810000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db CNC megmunkáló központ, 1 db kétasztalos körcsapozógép; 1 db oszcilláló fúrógép; 1 db csiszológép;
1 db szorítógerendás táblafelosztógép, 1 db központi porelszívó rendszer
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 198333000 (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: Faipari gépek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43810000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyula, Henyei M. u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db CNC megmunkáló központ, 1 db kétasztalos körcsapozógép; 1 db oszcilláló fúrógép; 1 db csiszológép;
1 db szorítógerendás táblafelosztógép (az első rész becsült értéke nettó: 136.551.000 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 Ár 60
2 Teljesítési határidő 10
3 Vállalt jótállás 15
4 Vállalt rendelkezésre állási idő hiba esetén 15
Költség szempont –
Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00083
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Központi elszívó rendszer beszerzése és telepítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42520000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyula, Henyei M. u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db központi porelszívó rendszer (a második rész becsült értéke nettó: 61.782.000 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 Ár 60
2 Teljesítési határidő 10
3 Vállalt jótállás 15
4 Vállalt rendelkezésre állási idő hiba esetén 15
Költség szempont –
Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00083
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: 17/2018 Rész száma: 1 Elnevezés: Faipari 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:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lignomat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84510497
Postai cím: Vépi Út 12
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: office@lignomat.hu
Telefon: 0036309377600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013964218
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: 136551000

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: Lignomat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84510497
Postai cím: Vépi Út 12
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013964218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Központi elszívó rendszer beszerzése és telepítése
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 egyetlen ajánlattevő benyújtott ajánlata olyan hibát tartalmazott, amely
hiánypótlás keretében sem volt orvosolható, így a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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: NESTRO HUNGÁRIA Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13564681
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 8
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11921996202
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (22358/2019)
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: HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67636952
Postai cím: Henyei Miklós Utca 11.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sonkoly János
Telefon: +36 203371667
E-mail: kozbeszerzes@hungaroprofit.hu
Fax: +36 66241450
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.holzmobel.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: Gyártás és kereskedelem
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: Központi porelszívó rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000274692018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42520000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db központi elszívórendszer
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 61781892 (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: Központi elszívőrendszer beszerzése és telepítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42520000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyula, Henyei M. u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db központi elszívó rendszer
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ár (HUF) 60
2 Teljesítési határidő (nap) 10
3 Vállalt jótállási idő (hónap) 15
4 Vállalt rendelkezésre állási idő hiba esetén (óra) 15
Költség szempont –
Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00083
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: 21/2018 Rész száma: Elnevezés: Központi elszívórendszer beszerzése és telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/19 (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: NESTRO HUNGÁRIA Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13564681
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 8
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
E-mail: info@nestro.hu
Telefon: 06707038821
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11921996202
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: 61781892
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: NESTRO HUNGÁRIA Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13564681
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 8
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11921996202
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:
2018/07/02 (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:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Igal Város Önkormányzata (22793/2019)
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: Igal Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91643977
Postai cím: Szent István Utca 107.
Város: Igal
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7275
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Obbás Gyula
Telefon: +36 82573029
E-mail: polgarmester@igal.hu
Fax: +36 82372236
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.igal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.igal.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: Zöld város kialakítása Igalban - TOP-2.1.2-15-SO1
Hivatkozási szám: EKR000857462019
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:
Acsai úti járda: 202 m2
Ady úti járda: 497 m2
Farkas János u.: aszfalt : 45 m3, burkolt árok: 70 fm
Fesztivál park: 2399 m2 térburkolat
József A. u. és Mátyás király u. árok: öv és talpárok: 209,4 m3
Lépcsős járda: 172,8 m3
Rákóczi tér D-i járda: 319 m2
Rákóczi tér K-i járda: 652 m2
Rákóczi téri parkolók: 1839 m2
Rét utca: aszfalt: 72 m3, burkolt árok: 150 fm
Szent István u.: 366 m2
Kegyeleti park: 343 m2
Vízfolyás: 180 m
Fedett pihenő és buszváró: vakolás: 31,23 m2, tetőfedés 23 m2
Zöldfelületek, Rákóczi park: sövényirtás 160 m, tereprendezés 1700 m2, tápanyagutánpótlás 10600 m2
Zöldfelületek, Közterületek park: fa-és cserjetelepítés fa: 989 db, cserje: 5167 db
Zöldfelületek, Kegyeleti park: sövényirtás 1000 m2, tereprendezés 785 m2, tápanyagutánpótlás 785 m2
Szökőkút medence és gépészeti akna: 1 db
Közvilágítási lámpatest telepítése: 80 db.
Zöldfelület rendezése összesen 27.000 m2
Térkő burkolat összesen: 7702 m2
Aszfalt burkolat összesen: 5835 m2
A részletes műszaki leírást a dokumentáció részeként közreadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről,
építési anyagról berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző
szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség
egyértelműen megállapítható.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 380775582 (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: Zöld város kialakítása Igalban - TOP-2.1.2-15-SO1.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Igal város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Acsai úti járda: 202 m2
Ady úti járda: 497 m2
Farkas János u.: aszfalt : 45 m3, burkolt árok: 70 fm
Fesztivál park: 2399 m2 térburkolat
József A. u. és Mátyás király u. árok: öv és talpárok: 209,4 m3
Lépcsős járda: 172,8 m3
Rákóczi tér D-i járda: 319 m2
Rákóczi tér K-i járda: 652 m2
Rákóczi téri parkolók: 1839 m2
Rét utca: aszfalt: 72 m3, burkolt árok: 150 fm
Szent István u.: 366 m2
Kegyeleti park: 343 m2
Vízfolyás: 180 m
Fedett pihenő és buszváró: vakolás: 31,23 m2, tetőfedés 23 m2
Zöldfelületek, Rákóczi park: sövényirtás 160 m, tereprendezés 1700 m2, tápanyagutánpótlás 10600 m2
Zöldfelületek, Közterületek park: fa-és cserjetelepítés fa: 989 db, cserje: 5167 db
Zöldfelületek, Kegyeleti park: sövényirtás 1000 m2, tereprendezés 785 m2, tápanyagutánpótlás 785 m2
Szökőkút medence és gépészeti akna: 1 db
Közvilágítási lámpatest telepítése: 80 db.
Zöldfelület rendezése összesen 27.000 m2
Térkő burkolat összesen: 7702 m2
Aszfalt burkolat összesen: 5835 m2
A részletes műszaki leírást a dokumentáció részeként közreadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről,
építési anyagról berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző
szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség
egyértelműen megállapítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1 pontban megjelölt szakember „MV-KÉ” jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, hónapokban, min 0, max
további 36 hónap 10
2 Az M.2.2 pontban megjelölt szakember „MV-VZ” jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap 10
3 Az M.2.3 pontban megjelölt szakember „MV-M” jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap 10
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-2.1.2-15-SO1-2016-00007
II.2.9) További információ:
AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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: Zöld város kialakítása Igalban - TOP-2.1.2-15-SO1.
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:
2019/11/18 (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: HM-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94664784
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 77
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
E-mail: hmbaukft@gmail.com
Telefon: +36 306800700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25461859214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 381062485
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 380775582
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: HM-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94664784
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 77
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25461859214
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214
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:
2019/07/05 (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:
2019/11/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Jánd Község Önkormányzata (22692/2019)
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: Jánd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18573710
Postai cím: Tisza Út 1
Város: Jánd
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4841
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schidlik Zoltán
Telefon: +36 205010604
E-mail: tenderztanacsado@gmail.com
Fax: +36 45479100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://jand.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Olcsva Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14036110
Postai cím: Kossuth Utca 2 165
Város: Olcsva
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4826
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszti József
Telefon: +36 45479600
E-mail: olcsvaph@namenynet.hu
Fax: +36 45479600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.olcsva.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: Jánd Község
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak építése Jánd, Olcsva településen
Hivatkozási szám: EKR001180592019
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:
Külterületi utak építése Jánd, Olcsva településen
Mennyisége:
1. rész: Mezőgazdasági bekötőút kiépítése Jánd településen
Jánd 074, 077 helyrajzi számú mezőgazdasági földút szilárd mechanikai stabilizációjának kiépítése.
A tervezett létesítmények építési szakaszhatárai:
- 1.tengely 0+000 – 0+627,68 km. sz.
- 2.tengely 0+000 – 0+494,71 km. sz.
Az 1. tengely út kezdő szelvénye a Jánd 061 hrsz-ú út 3,0 m széles burkolatához csatlakozik,
végszelvényében a töltés stabilizált útburkolatához csatlakozik. Az építési szakasz: összesen 627,68 méter.
A 2. tengely út kezdő szelvénye a Jánd 061 hrsz-ú tervezett út 3,0 m széles burkolatához csatlakozik,
végszelvényében a 077 hrsz 3,0 m széles meglévő aszfalt útburkolatához csatlakozik. Az építési szakasz:
összesen 495,08 méter.
Pályaszerkezet:
- 5 cm M22 kiékelés
- 25 cm M80 útalap
- 20 cm homokos-kavics fagyvédő réteg
- tömörített földmű
Csapadékvíz elvezetés: A burkolatról összegyülekező csapadékvíz kezelésére a tervezési területen nyílt,
földmedrű csapadékvíz szikkasztó rendszer jelenleg is található, ezen meglévő útárok jó karbahelyezése,
árok profil helyreállítása részét is képezi a beruházásnak.
2. rész: Külterületi utak építése Olcsva településen
- Olcsva 029 hrsz-ú külterületi földút mechanikai stabilizálás:
A tervezett út 0+000 km szelvénye az 565 hrsz. út belterületi szakasz végénél kezdődik. A 200 méternél
kisebb vízszintes ívek nem kerültek betervezésre, így ívbővítésre nem került sor. Az esetlegesen szembenjövő forgalom biztonságos közlekedése miatt kitérő helyek kerültek betervezésre, melynek tiszta hossza
20,00 m. A tervezett út hossza: 191,443 méter
Pályaszerkezet:
- 30,00 cm Z 0/80 kő útalap kiékeléssel
- Alépítményre 20 cm homokos kavics védőréteg került betervezésre, 5%-

5%-os keresztirányú lejtéssel a felújított árokba bevezetve.
- A meglevő földművet tömöríteni kell Trg 90 %-os tömörségi fokra.
- A kő útalap alá 20,00 cm homokos kavicságy került betervezésre mély ki van vezetve a vízelvezető árokig.
Így a mechanikai stabilizációra és a padkákra kerülő csapadékvíztől mentesül az alépítmény
A szilárd burkolatú útról a csapadékvíz az út jobb oldalán szikkasztó árokba gravitál. Az út másik oldalán
új árok kerül megépítésre. A meglevő árokrendszereket fel kell újítani, mely jelenlegi állapotában funkcióját
teljes mértékben nem látja el.
- Olcsva 063, 061/2 hrsz-ú külterületi földút mechanikai stabilizálása:
A 063 hrsz-ú tervezett út 0+000 km szelvénye a meglevő aszfaltburkolatú út végénél kezdődik. A 200
méternél kisebb vízszintes ívek nem kerültek betervezésre, így ívbővítésre nem került sor. Az esetlegesen
szemben-jövő forgalom biztonságos közlekedése miatt kitérő helyek kerültek betervezésre, melynek tiszta
hossza 20,00 m. A tervezett út hossza: 281,83 méter
A 061/2 hrsz-ú tervezett út 0+000 km szelvénye a tervezett 063 hrsz. útból ágazik le ÉK irányba. A 200
méternél kisebb vízszintes ívek nem kerültek betervezésre, így ívbővítésre nem került sor. Az esetlegesen
szemben-jövő forgalom biztonságos közlekedése miatt kitérő helyek kerültek betervezésre, melynek tiszta
hossza 20,00 m. A tervezett út hossza: 345,492 méter
Pályaszerkezet:
- 30,00 cm Z 0/80 kő útalap kiékeléssel
- Alépítményre 20 cm homokos kavics védőréteg került betervezésre, 5%5%-os keresztirányú lejtéssel a felújított árokba bevezetve.
- A meglevő földművet tömöríteni kell Trg 90 %-os tömörségi fokra.
- A kő útalap alá 20,00 cm homokos kavicságy került betervezésre mély ki van vezetve a vízelvezető árokig.
Így a mechanikai stabilizációra és a padkákra kerülő csapadékvíztől mentesül az alépítmény
A szilárd burkolatú útról a csapadékvíz az út jobb oldalán szikkasztó árokba gravitál. Az út másik oldalán
új árok kerül megépítésre. A meglevő árokrendszereket fel kell újítani, mely jelenlegi állapotában funkcióját
teljes mértékben nem látja el.
- Olcsva 0105 hrsz-ú külterületi földút mechanikai stabilizálása:
A tervezett út 0+000 km szelvénye az Arany János út (507/2 hrsz) belterületi szakasz végénél kezdődik.
A 200 méternél kisebb vízszintes ívek nem kerültek betervezésre, így ívbővítésre nem került sor. Az
esetlegesen szemben-jövő forgalom biztonságos közlekedése miatt kitérő helyek kerültek betervezésre,
melynek tiszta hossza 20,00 m. A tervezett út hossza: 323,251 méter
Pályaszerkezet:
- 30,00 cm Z 0/80 kő útalap kiékeléssel
- Alépítményre 20 cm homokos kavics védőréteg került betervezésre, 5%5%-os keresztirányú lejtéssel a felújított árokba bevezetve.
- A meglevő földművet tömöríteni kell Trg 90 %-os tömörségi fokra.
- A kő útalap alá 20,00 cm homokos kavicságy került betervezésre mély ki van vezetve a vízelvezető árokig.
Így a mechanikai stabilizációra és a padkákra kerülő csapadékvíztől mentesül az alépítmény
A szilárd burkolatú útról a csapadékvíz az út jobb oldalán szikkasztó árokba gravitál. Az út másik oldalán
új árok kerül megépítésre. A meglevő árokrendszereket fel kell újítani, mely jelenlegi állapotában funkcióját
teljes mértékben nem látja el.
Mindkét részre vonatkozóan:
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a
további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
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. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az
egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62006550 (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: Mezőgazdasági bekötőút kiépítése Jánd településen
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45221250-9

További tárgyak:

45232452-5

Kiegészítő szójegyzék

45233123-7
45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Jánd 074, 077 hrsz; 1.tengely 0+000 – 0+627,68 km.
szelvények, 2.tengely 0+000 – 0+494,71 km. szelvények közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jánd 074, 077 helyrajzi számú mezőgazdasági földút szilárd mechanikai stabilizációjának kiépítése.
A tervezett létesítmények építési szakaszhatárai:
- 1.tengely 0+000 – 0+627,68 km. sz.
- 2.tengely 0+000 – 0+494,71 km. sz.
Az 1. tengely út kezdő szelvénye a Jánd 061 hrsz-ú út 3,0 m széles burkolatához csatlakozik,
végszelvényében a töltés stabilizált útburkolatához csatlakozik. Az építési szakasz: összesen 627,68 méter.
A 2. tengely út kezdő szelvénye a Jánd 061 hrsz-ú tervezett út 3,0 m széles burkolatához csatlakozik,
végszelvényében a 077 hrsz 3,0 m széles meglévő aszfalt útburkolatához csatlakozik. Az építési szakasz:
összesen 495,08 méter.
Pályaszerkezet:
- 5 cm M22 kiékelés
- 25 cm M80 útalap
- 20 cm homokos-kavics fagyvédő réteg
- tömörített földmű
Csapadékvíz elvezetés: A burkolatról összegyülekező csapadékvíz kezelésére a tervezési területen nyílt,
földmedrű csapadékvíz szikkasztó rendszer jelenleg is található, ezen meglévő útárok jó karbahelyezése,
árok profil helyreállítása részét is képezi a beruházásnak.
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a
további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
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. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az
egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
További információk:
A II.1.5) és II.2.7) pontban megadott időtartam az építési munkaterület átadásától értendő. A munkaterület
átadására a vállalkozási szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül kerül sor.
A közbeszerzési dokumentumok a www.ekr.gov.hu/ portálon, az EKR001180592019 azonosító szám
alatt korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők az ajánlattételre felkért gazdasági
szereplők részére.
Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68.§-a
az irányadó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki
földút mechanikai stabilizálás kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/
nem) 10
2 2. Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 hónap/ 10
3 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (min. 0 fő, max. 2 fő) 5
4 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III
normáknak, vagy annál korszerűbbek (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: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Külterületi utak építése Olcsva településen
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45221250-9

További tárgyak:

45232452-5
45233123-7
45233226-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Olcsva 029 hrsz; Olcsva 063, 061/2 hrsz; Olcsva 0105 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Olcsva 029 hrsz-ú külterületi földút mechanikai stabilizálás:
A tervezett út 0+000 km szelvénye az 565 hrsz. út belterületi szakasz végénél kezdődik. A 200 méternél
kisebb vízszintes ívek nem kerültek betervezésre, így ívbővítésre nem került sor. Az esetlegesen szembenjövő forgalom biztonságos közlekedése miatt kitérő helyek kerültek betervezésre, melynek tiszta hossza
20,00 m. A tervezett út hossza: 191,443 méter
Pályaszerkezet:
- 30,00 cm Z 0/80 kő útalap kiékeléssel
- Alépítményre 20 cm homokos kavics védőréteg került betervezésre, 5%5%-os keresztirányú lejtéssel a felújított árokba bevezetve.
- A meglevő földművet tömöríteni kell Trg 90 %-os tömörségi fokra.
- A kő útalap alá 20,00 cm homokos kavicságy került betervezésre mély ki van vezetve a vízelvezető árokig.
Így a mechanikai stabilizációra és a padkákra kerülő csapadékvíztől mentesül az alépítmény
A szilárd burkolatú útról a csapadékvíz az út jobb oldalán szikkasztó árokba gravitál. Az út másik oldalán
új árok kerül megépítésre. A meglevő árokrendszereket fel kell újítani, mely jelenlegi állapotában funkcióját
teljes mértékben nem látja el.
- Olcsva 063, 061/2 hrsz-ú külterületi földút mechanikai stabilizálása:
A 063 hrsz-ú tervezett út 0+000 km szelvénye a meglevő aszfaltburkolatú út végénél kezdődik. A 200
méternél kisebb vízszintes ívek nem kerültek betervezésre, így ívbővítésre nem került sor. Az esetlegesen
szemben-jövő forgalom biztonságos közlekedése miatt kitérő helyek kerültek betervezésre, melynek tiszta
hossza 20,00 m. A tervezett út hossza: 281,83 méter
A 061/2 hrsz-ú tervezett út 0+000 km szelvénye a tervezett 063 hrsz. útból ágazik le ÉK irányba. A 200
méternél kisebb vízszintes ívek nem kerültek betervezésre, így ívbővítésre nem került sor. Az esetlegesen
szemben-jövő forgalom biztonságos közlekedése miatt kitérő helyek kerültek betervezésre, melynek tiszta
hossza 20,00 m. A tervezett út hossza: 345,492 méter
Pályaszerkezet:

- 30,00 cm Z 0/80 kő útalap kiékeléssel
- Alépítményre 20 cm homokos kavics védőréteg került betervezésre, 5%5%-os keresztirányú lejtéssel a felújított árokba bevezetve.
- A meglevő földművet tömöríteni kell Trg 90 %-os tömörségi fokra.
- A kő útalap alá 20,00 cm homokos kavicságy került betervezésre mély ki van vezetve a vízelvezető árokig.
Így a mechanikai stabilizációra és a padkákra kerülő csapadékvíztől mentesül az alépítmény
A szilárd burkolatú útról a csapadékvíz az út jobb oldalán szikkasztó árokba gravitál. Az út másik oldalán
új árok kerül megépítésre. A meglevő árokrendszereket fel kell újítani, mely jelenlegi állapotában funkcióját
teljes mértékben nem látja el.
- Olcsva 0105 hrsz-ú külterületi földút mechanikai stabilizálása:
A tervezett út 0+000 km szelvénye az Arany János út (507/2 hrsz) belterületi szakasz végénél kezdődik.
A 200 méternél kisebb vízszintes ívek nem kerültek betervezésre, így ívbővítésre nem került sor. Az
esetlegesen szemben-jövő forgalom biztonságos közlekedése miatt kitérő helyek kerültek betervezésre,
melynek tiszta hossza 20,00 m. A tervezett út hossza: 323,251 méter
Pályaszerkezet:
- 30,00 cm Z 0/80 kő útalap kiékeléssel
- Alépítményre 20 cm homokos kavics védőréteg került betervezésre, 5%5%-os keresztirányú lejtéssel a felújított árokba bevezetve.
- A meglevő földművet tömöríteni kell Trg 90 %-os tömörségi fokra.
- A kő útalap alá 20,00 cm homokos kavicságy került betervezésre mély ki van vezetve a vízelvezető árokig.
Így a mechanikai stabilizációra és a padkákra kerülő csapadékvíztől mentesül az alépítmény
A szilárd burkolatú útról a csapadékvíz az út jobb oldalán szikkasztó árokba gravitál. Az út másik oldalán
új árok kerül megépítésre. A meglevő árokrendszereket fel kell újítani, mely jelenlegi állapotában funkcióját
teljes mértékben nem látja el.
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a
további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
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. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az
egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki
földút mechanikai stabilizálás kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/
nem) 10
2 2. Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 hónap/ 10
3 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (min. 0 fő, max. 2 fő) 5
4 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III
normáknak, vagy annál korszerűbbek (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: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mezőgazdasági bekötőút kiépítése Jánd településen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: nyirepito@gmail.com
Telefon: +36 308441717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215
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: 32933612
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: 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
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215
Hivatalos név: Zsombi-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62974624
Postai cím: Vár Út 10
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24785677215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Külterületi utak építése Olcsva településen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: nyirepito@gmail.com
Telefon: +36 308441717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215
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: 29072938
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: 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
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215
Hivatalos név: Zsombi-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62974624
Postai cím: Vár Út 10
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24785677215
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:
2019/09/12 (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
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:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (22518/2019)
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: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.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: Színház Park felújítása
Hivatkozási szám: EKR000961552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112711-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dózsa György u. és a Rákóczi tér közötti fősor felújítási munkái
Bontási és irtási munkák:
- Fakivágás tuskózással, elszállításával lerakóhelyre 2db
- Cserjék, sövények kivágás, tuskók eltávolítás 246m2
- Szoliter cserjék kivágás, tuskók eltávolítás 1db
- Gyepnyesés a terület felén 41m3
- Meglévő, maradó fák, örökzöldek építés alatti védelme 21db
- Beton vízelvezetők bontás 40m2
- Térkő burkolat bontás 100m2
- Aszfalt burkolat bontás 759m2
- Beton szegély bontás 511fm
- Bazalt kockakő burkolat bontás 60m2
- Hulladékgyűjtők, padok bontás 20db
- Lépcsők bontás és felújítás 38m2
- Villanyoszlopok bontás,2db
- Íves támfal felújítás 15m2
Utak kialakítás
- Süllyesztett beton kerti szegély építés 660fm
- Süllyesztett beton szegély építés 427fm
Burkolatépítés
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra 903m2
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra, classic szürke térkőből 985m2
- Bazalt kiskockakő burkolat raszter építés gyalogos forgalomra,71m2
- Lépcső építés, felújítás 35m2
Kertészeti munkák
- Durva tereprendezés, terepegyengetés 2.843m2
- Termőföld helyszínre szállítása és terítése (2.843m2-en) 341m3
- Lombos fák ültetés gödörásással, talajjavítással,3 oldali karózással 1db
- Cserjék, évelők ültetés gödörásással, talajjavítással 589m2
- Rózsák ültetés gödörásással, talajjavítással 190m2
- Gyepfelület létesítés, gyepesítés talajjavítással a rózsakertben és a fősétány mellett 2.064m2
- Meglévő, megmaradó lombos fák, örökzöldek ápolása, gallyazása, sebkezelése, keletkezett zöldhulladék
elszállítása lerakóhelyre 5db
- Parkterület fenntartása átadásig 4.837m2
- Szökőkút gépészeti és villamos elemeit tartalmazó vasbeton akna fedlapjának cseréje, szintre emelése 1db
Utcabútorok, kandeláberek
- Támlás pad beszerzés és beépítés 26db
- Hulladékgyűjtő beszerzés és beépítés tűzálló betéttel 11db
- Kutya WC beszerzés és beépítés 2db
- Kandeláberek telepítés, elektromos hálózat kiépítésével 12db.
Északi, keleti és déli oldalát határoló terület felújítás
Bontási és irtási munkák:
- Fakivágás tuskózással 38db

- Cserjék, sövények kivágás, tuskók eltávolítás,1299m2
- Szoliter cserjék kivágás, tuskók eltávolítás,94db
- Gyepnyesés a terület felén 591m3
- Meglévő, maradó fák, örökzöldek építés alatti védelme 109db
- Bazalt kockakő burkolat bontás 60,00m2
- Beton vízelvezetők bontás 62m2
- Aszfalt burkolat bontás 1713m2
- Beton szegély bontás,1258fm
- Beton lábazatos kerítés bontás 38m2
- Hulladékgyűjtők, padok bontás 49db
- Lépcsők bontás és felújítás 49m2
- Ivókút bontás 1db
- Játszóeszközök bontás 5db
Utak kialakítás
- Süllyesztett beton kerti szegély építés 1018fm
- Süllyesztett bazalt kerti szegély építés kockakőből 29,50fm
Burkolatépítés
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra, szürke/antracit térkőből,1285m2
- Bazalt kiskockakő burkolat építés gyalogos forgalomra,302m2
- Lépcső építés, felújítás 24m2
Kertészeti munkák
- Durva tereprendezés, terepegyengetés 12.033m2
- Termőföld helyszínre szállítása és terítése (12.033m2-en) 1.444m3
- Lombos fák ültetés gödörásással, talajjavítással,3 oldali karózással 30db
- Örökzöldek kiültetés 11db
- Szoliter cserjék kiültetés 45db
- Cserjék, évelők ültetés gödörásással, talajjavítással 531m2
- Gyepfelület létesítés, gyepesítés 11.502m2
- Meglévő, megmaradó lombos fák, örökzöldek ápolása, gallyazása, sebkezelése, keletkezett zöldhulladék
elszállítása lerakóhelyre 109db
- Parkterület fenntartása átadásig 13.644m2
Utcabútorok
- Támlás pad beszerzés és beépítés 20db
- Hulladékgyűjtő beszerzés és beépítés tűzálló betéttel 23db
- Kutya WC beszerzés és beépítés 4db
- Faveremrács beszerzés és beépítés 4db
- Ivókút beszerzés és beépítés 1db.
Az ellátandó feladatok részletes 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.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 136416455 (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: Színház park felújítása

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

45111100-9

További tárgyak:

45233253-7

Kiegészítő szójegyzék

45111200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Színház Park, hrsz.: 437/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dózsa György u. és a Rákóczi tér közötti fősor felújítási munkái
Bontási és irtási munkák:
- Fakivágás tuskózással, elszállításával lerakóhelyre 2db
- Cserjék, sövények kivágás, tuskók eltávolítás 246m2
- Szoliter cserjék kivágás, tuskók eltávolítás 1db
- Gyepnyesés a terület felén 41m3
- Meglévő, maradó fák, örökzöldek építés alatti védelme 21db
- Beton vízelvezetők bontás 40m2
- Térkő burkolat bontás 100m2
- Aszfalt burkolat bontás 759m2
- Beton szegély bontás 511fm
- Bazalt kockakő burkolat bontás 60m2
- Hulladékgyűjtők, padok bontás 20db
- Lépcsők bontás és felújítás 38m2
- Villanyoszlopok bontás,2db
- Íves támfal felújítás 15m2
Utak kialakítás
- Süllyesztett beton kerti szegély építés 660fm
- Süllyesztett beton szegély építés 427fm
Burkolatépítés
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra 903m2
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra, classic szürke térkőből 985m2
- Bazalt kiskockakő burkolat raszter építés gyalogos forgalomra,71m2
- Lépcső építés, felújítás 35m2
Kertészeti munkák
- Durva tereprendezés, terepegyengetés 2.843m2
- Termőföld helyszínre szállítása és terítése (2.843m2-en) 341m3
- Lombos fák ültetés gödörásással, talajjavítással,3 oldali karózással 1db
- Cserjék, évelők ültetés gödörásással, talajjavítással 589m2
- Rózsák ültetés gödörásással, talajjavítással 190m2
- Gyepfelület létesítés, gyepesítés talajjavítással a rózsakertben és a fősétány mellett 2.064m2
- Meglévő, megmaradó lombos fák, örökzöldek ápolása, gallyazása, sebkezelése, keletkezett zöldhulladék
elszállítása lerakóhelyre 5db
- Parkterület fenntartása átadásig 4.837m2
- Szökőkút gépészeti és villamos elemeit tartalmazó vasbeton akna fedlapjának cseréje, szintre emelése 1db
Utcabútorok, kandeláberek
- Támlás pad beszerzés és beépítés 26db
- Hulladékgyűjtő beszerzés és beépítés tűzálló betéttel 11db
- Kutya WC beszerzés és beépítés 2db
- Kandeláberek telepítés, elektromos hálózat kiépítésével 12db.
Északi, keleti és déli oldalát határoló terület felújítás
Bontási és irtási munkák:
- Fakivágás tuskózással 38db
- Cserjék, sövények kivágás, tuskók eltávolítás,1299m2
- Szoliter cserjék kivágás, tuskók eltávolítás,94db
- Gyepnyesés a terület felén 591m3
- Meglévő, maradó fák, örökzöldek építés alatti védelme 109db
- Bazalt kockakő burkolat bontás 60,00m2
- Beton vízelvezetők bontás 62m2
- Aszfalt burkolat bontás 1713m2

- Beton szegély bontás,1258fm
- Beton lábazatos kerítés bontás 38m2
- Hulladékgyűjtők, padok bontás 49db
- Lépcsők bontás és felújítás 49m2
- Ivókút bontás 1db
- Játszóeszközök bontás 5db
Utak kialakítás
- Süllyesztett beton kerti szegély építés 1018fm
- Süllyesztett bazalt kerti szegély építés kockakőből 29,50fm
Burkolatépítés
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra, szürke/antracit térkőből,1285m2
- Bazalt kiskockakő burkolat építés gyalogos forgalomra,302m2
- Lépcső építés, felújítás 24m2
Kertészeti munkák
- Durva tereprendezés, terepegyengetés 12.033m2
- Termőföld helyszínre szállítása és terítése (12.033m2-en) 1.444m3
- Lombos fák ültetés gödörásással, talajjavítással,3 oldali karózással 30db
- Örökzöldek kiültetés 11db
- Szoliter cserjék kiültetés 45db
- Cserjék, évelők ültetés gödörásással, talajjavítással 531m2
- Gyepfelület létesítés, gyepesítés 11.502m2
- Meglévő, megmaradó lombos fák, örökzöldek ápolása, gallyazása, sebkezelése, keletkezett zöldhulladék
elszállítása lerakóhelyre 109db
- Parkterület fenntartása átadásig 13.644m2
Utcabútorok
- Támlás pad beszerzés és beépítés 20db
- Hulladékgyűjtő beszerzés és beépítés tűzálló betéttel 23db
- Kutya WC beszerzés és beépítés 4db
- Faveremrács beszerzés és beépítés 4db
- Ivókút beszerzés és beépítés 1db.
Az ellátandó feladatok részletes 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.
(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 III.1.3-M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Többlet jótállás (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040
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: Színház park 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:
2019/11/18 (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: Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58127706
Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./209
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: benedekgeneral@gmail.com
Telefon: +36 309681882
Internetcím(ek): (URL) www.benedekgeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23566611214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 128840660
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 136416455
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-KÉ 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: MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16681615
Postai cím: Munkácy Mihály Utca 78
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557214
Hivatalos név: Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58127706
Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./209
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23566611214
Hivatalos név: Dolm-Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99038535
Postai cím: Rákóczi Tér 12/a
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14760800214
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:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (21910/2019)
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: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.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: 4 db szociális bérlakás korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001214462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés lakófunkciót erősítő fejlesztések I. ütemének építés kivitelezési munkáira a
TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja”
című projekt keretében”
1. rész: Kórház u. 5., Kórház u. 5/A.
Nyertes ajánlattevő feladata 2 db szociális bérlakás külső oldali hőszigetelése és fűtéskorszerűsítése.
2. rész: Puskás Tivadar u. 16-20.
Nyertes ajánlattevő feladata 2 db szociális bérlakás és 1 db magántulajdonú lakást magában foglaló
társasház külső oldali hőszigetelése.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képező műszaki dokumentumok és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll 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: Kórház u. 5., Kórház u. 5/A.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:

45261400-8

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Kórház u. 5/A. (hrsz. 1570)
6000 Kecskemét, Kórház u. 5. (hrsz. 1571)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás jellege: energetikai korszerűsítés
1. rész: Kórház u. 5., Kórház u. 5/A. (külső oldali hősszigetelés, fűtéskorszerűsítés)
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
Hasznos alapterület:
Kórház u. 5/A (lakóép.) 47,81 m2
Kórház u. 5 (lakóép.) 34,7 m2
Összesen: 82,51 m2
Tervezett felújítás
- Homlokzat (134,7 m2): A homlokzatra nemesvakolati rendszer kerül, 10 cm vastag gyárilag perforált
kiegészítő EPS polisztirolszigeteléssel. (A meglévő hőszigetelő rendszer üvegszövet erősítésének
átvágásával, szilikátszellőző ragasztóval és mechanikai rögzítéssel, rendszerben alkalmazva.) A lábazati
falra drénlemez és 8 cm XPS hőszigetelő réteg kerül, felületképzése 3mm lábazati gyöngyvakolat.
- Padlásfödém (10,49 m2): A padlásfödémre 10 cm ásványgyapot kiegészítő hőszigetelés kerül.
- Gázszerelés: Gázüzemű 24 kW-os kombi kazán hőtermelő és a kazánhoz tartozó égéstermék elvezető
szett beépítése, valamint a kapcsolódó gázszerelési munkák elvégzése. Vállalkozó feladatát képezi
a szükséges gázengedély megszerzése, az új gázrendszer kiépítését követően, a beüzemeléssel
gázszolgáltatói átvétellel kapcsolatos feladatok elvégzése, a felmerülő szolgáltatói és egyéb díjak, költségek
viselése.
- Központi fűtés: A lakások fűtési rendszere acéllemez hőleadókkal szerelt központi fűtés, termosztatikus
radiátorszelepekkel, szobatermosztátos szabályozással.
Építési engedély és tervdokumentációk
A tervezett felújítási, átalakítási munkák a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján építési
engedély nélkül végezhető építési tevékenységeknek minősülnek, nem építési engedély kötelesek.
A felújítási munkák műszaki tartalmát a mellékelt építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmazzák (2.
melléklet).
Építést befolyásoló tényezők
Építési körülmények:
A felújítással érintett épületekből a kivitelezés idejére a lakók nem költöznek ki. A munkaterület átadását
követően, nyertes vállalkozónak a munkaszervezési kérdéseket, a munkafolyamatok időbeli és térbeli
ütemezését, valamint a kivitelező által használható organizációs területek használatát a lakókkal egyeztetni
szükséges.
A kivitelezési területen a biztonság- és vagyonvédeleméről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.
Építtető által nyújtott szolgáltatás:
Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának
koordinálására beruházás lebonyolítót biztosít.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képező műszaki dokumentumok és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: A szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/1.
pontjában előírt építész szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap,
min. 0 – max. 24) 15
2 3. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 24) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében. Értékelés adható pontszáma 0-10,
módszere: 1. részszempont: fordított arányosság, 2. és 3. részszempont: egyenes arányosság.
II.2.1)
Elnevezés: Puskás Tivadar u. 16-20.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45261400-8

További tárgyak:

45300000-0
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Puskás Tivadar u. 16-20. (hrsz.: 1614/7)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás jellege: energetikai korszerűsítés
2. rész: Puskás Tivadar u. 16-20. (külső oldali hősszigetelés)
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
Hasznos alapterület:
Puskás T. u. 16-20
1. 68,19 m2
2. 57,15 m2
3. (magántulajdon) 57,15 m2
Tervezett felújítás:
- Homlokzatképzés: A homlokzatra nemesvakolati rendszer kerül, 15 cm vastag EPS polisztirol
szigeteléssel. A lábazati falra 8 cm zártcellás XPS lábazati hőszigetelő réteg kerül, cseppentő profillal,
felületképzése műgyanta lábazati vakolat. (Mindösszesen 235,8 m2)
- Padlásfödém szigetelés (151,2 m2): A padlásfödémre 30 cm ásványgyapot hőszigetelés kerül.
Építési engedély és tervdokumentációk
A tervezett felújítási, átalakítási munkák a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján építési
engedély nélkül végezhető építési tevékenységeknek minősülnek, nem építési engedély kötelesek.
A felújítási munkák műszaki tartalmát a mellékelt építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmazzák (2.
melléklet).
Építést befolyásoló tényezők
Építési körülmények:
A felújítással érintett épületekből a kivitelezés idejére a lakók nem költöznek ki. A munkaterület átadását
követően, nyertes vállalkozónak a munkaszervezési kérdéseket, a munkafolyamatok időbeli és térbeli
ütemezését, valamint a kivitelező által használható organizációs területek használatát a lakókkal egyeztetni
szükséges.
A kivitelezési területen a biztonság- és vagyonvédeleméről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.
Építtető által nyújtott szolgáltatás:
Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának
koordinálására beruházás lebonyolítót biztosít.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képező műszaki dokumentumok és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: A szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/1.
pontjában előírt építész szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap,
min. 0 – max. 24) 15
2 3. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 24) 15

Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében. Értékelés adható pontszáma 0-10,
módszere: 1. részszempont: fordított arányosság, 2. és 3. részszempont: egyenes arányosság.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Kórház u. 5., Kórház u. 5/A.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tárgyi eljárás 1. rész: Kórház u. 5., Kórház u. 5/A. vonatkozásában az
értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot a FREE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000
Kecskemét, Halasi út 2.) ajánlattevő nyújtotta be. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem kívánja a szerződés
megkötéséhez elegendő fedezetet biztosítani, a tárgyi 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: 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
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: Babud és Társa építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45580413
Postai cím: Ady Endre Utca 9
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12868847203
Hivatalos név: Free Line Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89290941
Postai cím: Halasi Út 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10553602203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Puskás Tivadar u. 16-20.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tárgyi eljárás 2. rész: Puskás Tivadar u. 16-20. vonatkozásában az
értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot a FREE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000
Kecskemét, Halasi út 2.) ajánlattevő nyújtotta be. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem kívánja a szerződés
megkötéséhez elegendő fedezetet biztosítani, a tárgyi 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: 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
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: Free Line Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89290941
Postai cím: Halasi Út 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10553602203
Hivatalos név: Babud és Társa építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45580413
Postai cím: Ady Endre Utca 9
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12868847203
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:
2019/09/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Kisnána Községi Önkormányzat (22725/2019)
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: Kisnána Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20544551
Postai cím: Szabadság Út 3
Város: Kisnána
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3264
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulenka László
Telefon: +36 37324005
E-mail: onkormanyzat@kisnana.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kisnana.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kisnana.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: 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: Kisnána iskola -TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00017
Hivatkozási szám: EKR001183722019
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:
3264 Kisnána, Petőfi Sándor út 32-34. (hrsz.: 305) szám alatti Szent Imre Általános Iskola épületének
energetikai korszerűsítése az alábbi főbb műszaki tartalommal:
Építészeti munkák:
Külső falak és a padlástéri falak hőszigetelése általános helyen 16 cm expandált polisztirolhab
hőszigeteléssel (EPS): ʎ=0,038 W/mK, vékonyvakolattal ~1153 m2
Lábazati hőszigetelés 16 cm vastag formahabosított expandált / extrudált polisztirolhab hőszigetelés,
ʎ=0,036 W/mK ~167 m2
Nyílászárók felett tűzterjedés elleni gátak kialakítása kőzetgyapotból (90 kg/m3), ʎ=0,038 W/mK,
vékonyvakolattal ~120 m2.
A padlásfödémeknél a meglévő rétegrend megtartásra kerül és erre terveztünk rátenni a tetőfelújítással
érintett részen 15+5 cm (~350 m2), az újabban épült részen 10+5 cm (~290 m2) üveggyapot hőszigetelést.
Az alsó teljes felületen hidrofóbizált anyagú (ʎ=0,037 W/mK), a felső pedig szintén hidrofóbizált és
üvegfátyol kasírozással ellátott, a felporzás megakadályozása miatt felületű, ʎ=0,035 W/mK.
A padláson a karbantartáshoz szükséges járófelület kialakítása (50 m2 OSB lappal).
Nyílászárók cserélje korszerű 3 rétegű üvegezéssel rendelkező műanyag nyílászárókra fehér színben,
Uw=1,15 W/m²K (89 db ablak, 5 db ajtó). Az ablakok külső és belső oldalára új párkány kerül elhelyezésre.
A nyílászárócserét követő javítások, festés (~240 m2).
Gépészeti munkák:
Az épület hőleadó oldali fűtési rendszerének korszerűsítése, a radiátorcsere (97 db), valamennyi radiátor
termosztatikus szeleppel való felszerelése
Az épület fűtéskorszerűsítése, időjáráskövető szabályozással ellátott levegő-víz rendszerű hőszivattyú
rendszer kiépítése.
Elelektromos munkák:
Az épület tetejére ~42 kWp csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítése, déli tájolással,
villámvédelemmel.
Épületgépészethez kapcsolódó villanyszerelési munkák.
A megvalósítandó feladat nem engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem
kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen
megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 125535324 (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: Kisnána iskola -TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00017
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45350000-5
45420000-7
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3264 Kisnána, Petőfi Sándor u. 32-34.. Hrsz.: 305
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3264 Kisnána, Petőfi Sándor út 32-34. (hrsz.: 305) szám alatti Szent Imre Általános Iskola épületének
energetikai korszerűsítése az alábbi főbb műszaki tartalommal:
Építészeti munkák:
Külső falak és a padlástéri falak hőszigetelése általános helyen 16 cm expandált polisztirolhab
hőszigeteléssel (EPS): ʎ=0,038 W/mK, vékonyvakolattal ~1153 m2
Lábazati hőszigetelés 16 cm vastag formahabosított expandált / extrudált polisztirolhab hőszigetelés,
ʎ=0,036 W/mK ~167 m2
Nyílászárók felett tűzterjedés elleni gátak kialakítása kőzetgyapotból (90 kg/m3), ʎ=0,038 W/mK,
vékonyvakolattal ~120 m2.
A padlásfödémeknél a meglévő rétegrend megtartásra kerül és erre terveztünk rátenni a tetőfelújítással
érintett részen 15+5 cm (~350 m2), az újabban épült részen 10+5 cm (~290 m2) üveggyapot hőszigetelést.
Az alsó teljes felületen hidrofóbizált anyagú (ʎ=0,037 W/mK), a felső pedig szintén hidrofóbizált és
üvegfátyol kasírozással ellátott, a felporzás megakadályozása miatt felületű, ʎ=0,035 W/mK.
A padláson a karbantartáshoz szükséges járófelület kialakítása (50 m2 OSB lappal).
Nyílászárók cserélje korszerű 3 rétegű üvegezéssel rendelkező műanyag nyílászárókra fehér színben,
Uw=1,15 W/m²K (89 db ablak, 5 db ajtó). Az ablakok külső és belső oldalára új párkány kerül elhelyezésre.
A nyílászárócserét követő javítások, festés (~240 m2).
Gépészeti munkák:
Az épület hőleadó oldali fűtési rendszerének korszerűsítése, a radiátorcsere (97 db), valamennyi radiátor
termosztatikus szeleppel való felszerelése
Az épület fűtéskorszerűsítése, időjáráskövető szabályozással ellátott levegő-víz rendszerű hőszivattyú
rendszer kiépítése.
Elelektromos munkák:
Az épület tetejére ~42 kWp csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítése, déli tájolással,
villámvédelemmel.
Épületgépészethez kapcsolódó villanyszerelési munkák.
A megvalósítandó feladat nem engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem
kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen
megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

(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 szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi
felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai
tapasztalata (hónap) (0-60 hónap) 20
2 2. Teljeskörű többletjótállás időtartama az előírt minimum 24 hónapon felül (hónap) (0-36 hónap)
10
Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00017
II.2.9) További információ:
Az értékelés módszere az 1. és 2. részszempont esetében a legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás közötti „arányosítás”.
A Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt.77.§(1) szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” alapján.
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)x (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 AK által a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális
pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték,
amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
AK az 1. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy „A szerződés
teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák
helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap)” vonatkozásában 0 hónapos szakmai
tapasztalat esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot ad, míg a 60 hónapos, illetve az annál
még kedvezőbb (magasabb) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember megajánlása esetén a ponthatár
felső határával azonos számú pontot ad az értékelés során.
AK a 2. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az AT-k figyelmét, hogy ajánlatkérő a „Teljeskörű
többletjótállás időtartama előírt minimum 24 hónapon felül (hónap)” vonatkozásában a 0 hónapos
többletjótállási időtartam megajánlása esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot ad, és
a 36 hónapos időtartam esetén, illetve az annál még kedvezőbb (magasabb) megajánlásokra egyaránt a
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az értékelés során.
Az 1. és 2. rész. vonatkozásában AK kizárólag egész hónapban megadott megajánlást fogad el.
Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében fordított arányosítás.
A KH útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet A. 1. aa) „Fordított
arányosítás”.
Pvizsgált = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelés alapját a 3. értékelési részszempont esetében ajánlati ár nettó összege képezi, melynek alapja
a KD V. kötetének részeként kiadott árazatlan költségvetés változatlan formában, teljeskörűen beárazva.
A fenti módszer alapján értékelési részszempontonként kiszámított pontszámok a részszemponthoz tartozó
súlyszámmal megszorzásra, majd az összes szempont tekintetében összeadásra kerülnek.
A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat minősül legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a
legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a
legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az AK jogosult
közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.
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: Kisnána iskola -TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00017
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:
2019/11/20 (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: Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39915014
Postai cím: Újsor Út 53
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: kallayterm@gmail.com
Telefon: +36 205916363
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14656604210
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: 125535324
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: Kállay - Term Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39915014
Postai cím: Újsor Út 53
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14656604210
Hivatalos név: Gömör-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70426410
Postai cím: Fancsal Út 20
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22615217205
Hivatalos név: CASIA BUILD KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88224631
Postai cím: Donát Út 15
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24141510210
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:
2019/09/27 (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:
2019/11/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Köztársasági Elnöki Hivatal (22856/2019)
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: Köztársasági Elnöki Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48921055
Postai cím: Szent György Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 12245000
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12245039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.keh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: elektromos protokoll autó beszerzése a KEH részére
Hivatkozási szám: EKR001344002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében "1 darab felső-közép kategóriás, tisztán elektromos meghajtású protokoll
célú személygépjármű beszerzése a Köztársasági Elnöki Hivatal számára"
A személygépjárművel szemben támasztott alapkövetelmények: új gyártású, felső-közép kategóriás,
protokoll célú, tisztán elektromos, összkerék meghajtású, 5 ajtós, 5 személyes, fokozatmentes automata
váltós, fekete metál személygépkocsi (1 db).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22471160 (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: elektromos protokoll autó beszerzése a KEH részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: az ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében "1 darab felső-közép kategóriás, tisztán elektromos meghajtású protokoll
célú személygépjármű beszerzése a Köztársasági Elnöki Hivatal számára"
A személygépkocsival szemben támasztott alapkövetelmények: új gyártású, felső-közép kategóriás,
protokoll célú, tisztán elektromos, összkerék meghajtású, 5 ajtós, 5 személyes, fokozatmentes automata
váltós, fekete metál személygépkocsi (1 db).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) 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: KEH/05229-1/2019 Rész száma: Elnevezés: elektromos protokoll autó beszerzése a
KEH részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58884294
Postai cím: Fáy Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@porsche.hu
Telefon: +36 14515150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14515151
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10438372244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22471160
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: gépkocsi
forgalomba helyezése, átadása, mozgatása, mosása, takarítása, tankolása, szállítása,
kikonzerválása, assistance szolgáltatás nyújtása, javítása, garanciális szolgáltatással kapcsolatos
tevékenységek
Porsche Inter Auto Hungaria Kft. 14515239-2-44
Lagermax Autótranszport Kft. 10366411-4-13
Magyar Autóklub 19621140-2-41
Óbudai Autójavító Kft. 10428940-2-41
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58884294
Postai cím: Fáy Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10438372244
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:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Marcali Városi Önkormányzat (22805/2019)
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: Marcali Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91626336
Postai cím: Rákóczi Utca 11.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett
Telefon: +36 85501022
E-mail: domjan.bernadett@marcali.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.marcali.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: Marcali Vásártér I. - burkolat felújítása 2.
Hivatkozási szám: EKR001249372019
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:
3.200 m2 aszfalt burkolat készítése (felújítási munka) és 3 db villamossági elosztó doboz telepítése, valamint
1 db meglévő szekrény átalakítása (teljesítmény növelése).
Útkategória: belterületi burkolt felület, parkolási cél
Meglévő burkolat szélesség: 41,2*77,5 m
A részletes mennyiségeket és minőségi követelményeket, a műszaki, szakmai, megvalósítási feladatokat,
kötelezettségeket, azok feltételrendszereit a további közbeszerzési dokumentumok részletesen
tartalmazzák.
A kivitelezés nem engedélyköteles.
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: Marcali Vásártér I. - burkolat felújítása 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8700 Marcali, 1638/133 és 1638/134 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3.200 m2 aszfalt burkolat készítése (felújítási munka) és 3 db villamossági elosztó doboz telepítése, valamint
1 db meglévő szekrény átalakítása (teljesítmény növelése).
Útkategória: belterületi burkolt felület, parkolási cél
Meglévő burkolat szélesség: 41,2*77,5 m
A részletes mennyiségeket és minőségi követelményeket, a műszaki, szakmai, megvalósítási feladatokat,
kötelezettségeket, azok feltételrendszereit a további közbeszerzési dokumentumok részletesen
tartalmazzák.
A kivitelezés nem engedélyköteles.

(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. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-12 hó között) 10
2 2. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-KÉ) építési munkák területén
szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – 3. 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-7.1.1-16-H-ERFA- 2018-00005
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Marcali Vásártér I. - burkolat felújítása 2.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, 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
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:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Marcali Városi Önkormányzat (22807/2019)
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: Marcali Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91626336
Postai cím: Rákóczi Utca 11.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett
Telefon: +36 85501022
E-mail: domjan.bernadett@marcali.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.marcali.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: Marcali Vásártér I. - burkolat felújítása 3.
Hivatkozási szám: EKR001281752019
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:
3.200 m2 aszfalt burkolat készítése (felújítási munka) és 3 db villamossági elosztó doboz telepítése, valamint
1 db meglévő szekrény átalakítása (teljesítmény növelése).
Útkategória: belterületi burkolt felület, parkolási cél
Meglévő burkolat szélesség: 41,2*77,5 m
A részletes mennyiségeket és minőségi követelményeket, a műszaki, szakmai, megvalósítási feladatokat,
kötelezettségeket, azok feltételrendszereit a további közbeszerzési dokumentumok részletesen
tartalmazzák.
A kivitelezés nem engedélyköteles.
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: Marcali Vásártér I. - burkolat felújítása 3.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8700 Marcali, 1638/133 és 1638/134 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3.200 m2 aszfalt burkolat készítése (felújítási munka) és 3 db villamossági elosztó doboz telepítése, valamint
1 db meglévő szekrény átalakítása (teljesítmény növelése).
Útkategória: belterületi burkolt felület, parkolási cél
Meglévő burkolat szélesség: 41,2*77,5 m
A részletes mennyiségeket és minőségi követelményeket, a műszaki, szakmai, megvalósítási feladatokat,
kötelezettségeket, azok feltételrendszereit a további közbeszerzési dokumentumok részletesen
tartalmazzák.
A kivitelezés nem engedélyköteles.

(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. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-12 hó között) 10
2 2. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-KÉ) építési munkák területén
szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – 3. 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-7.1.1-16-H-ERFA- 2018-00005
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Kbt. 115. § (1) bekezdés és a Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja.
Ajánlatkérő jelen beszerzést már két alkalommal eredménytelenül próbálta megvalósítani. A korábbi
eljárások tapasztalatai alapján cél a műszaki tartalom és a rendelkezésre álló fedezet összhangba hozása,
olyan technológiával történő felújítás megvalósítása, amely megfelel az ajánlatkérői igényeknek és egyúttal
megvalósítható a rendelkezésre álló fedezetből.
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: Marcali Vásártér I. - burkolat felújítása 3.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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: SYRIUSBAU Korlátlan Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81330180
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 62
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14202009214
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:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Marcali Városi Önkormányzat (22808/2019)
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: Marcali Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91626336
Postai cím: Rákóczi Utca 11.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett
Telefon: +36 85501022
E-mail: domjan.bernadett@marcali.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.marcali.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: Marcali Vásártér VI. - mobilszínpad fedése
Hivatkozási szám: EKR001137622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45223100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Marcali Vásártér piaccsarnok mobilszínpad fedés építmény kialakítása.
Kialakítandó mobilszínpad fedés hasznos alapterülete: 164,02 m2
Ponyvafedés felülete: 170 m2
A projekt keretében megvalósítandó építés-kivitelezési munkákról tervdokumentáció készült, mely magában
foglalja az építész kiviteli tervet, műszaki leírást. A tervdokumentációban részletesen ismertetésre kerültek
az alkalmazott építési eljárások, technológiák. Az építkezés megkezdése előtt kiviteli tervet kell készíteni,
amit az átadásra kerülő építész tervvel összhangba kell hozni. Az építési engedély beszerzése ajánlattevő
feladata. A kiviteli terv elkészítése és összehangolása az építési engedélykérelem beadásához szükséges
tervekkel, valamint az építési engedély beszerzése ajánlattevő feladata.
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: Marcali Vásártér VI. - mobilszínpad fedése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45223100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8700 Marcali, Piac tér 1836/33 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Marcali Vásártér piaccsarnok mobilszínpad fedés építmény kialakítása.
Kialakítandó mobilszínpad fedés hasznos alapterülete: 164,02 m2
Ponyvafedés felülete: 170 m2
A projekt keretében megvalósítandó építés-kivitelezési munkákról tervdokumentáció készült, mely magában
foglalja az építész kiviteli tervet, műszaki leírást. A tervdokumentációban részletesen ismertetésre kerültek
az alkalmazott építési eljárások, technológiák. Az építkezés megkezdése előtt kiviteli tervet kell készíteni,
amit az átadásra kerülő építész tervvel összhangba kell hozni. Az építési engedély beszerzése ajánlattevő

feladata. A kiviteli terv elkészítése és összehangolása az építési engedélykérelem beadásához szükséges
tervekkel, valamint az építési engedély beszerzése ajánlattevő feladata.
(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. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-12 hó között) 10
2 2. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É) építési munkák területén
szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó között) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – 3. 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-7.1.1-16-H-ERFA- 2018-00005
II.2.9) További információ:
A II.1.5) és II.2.7) pont szerinti 90 napos teljesítési határidőt a munkaterület átadás-átvételének napjától kell
számítani. A munkaterület átadás-átvételére a szerződéskötéstől számított 60 napon belül kerül sor.
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: Marcali Vásártér VI. - mobilszínpad fedése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, 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
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:
2019/09/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Mezőkövesd Város Önkormányzata (22460/2019)
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: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63319457
Postai cím: Mátyás király Út 112
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pázmándi Tamás
Telefon: +36 49511535
E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Fax: +36 49511535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezokovesd.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: Városi Rendelőintézet udvari épületének felújítása
Hivatkozási szám: EKR000685762019
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 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75. szám alatt található, 5393 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon
meglévő épület átalakítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
951,23 m2 vakolatjavítás, 248,45 m2 vakolás, 422,35 m2 falburkolás, 291,4 m2 padlóburkolás, 214,5 m2
lábazatburkolás, 48,8 m2 ereszcsatorna szerelése, 32,4 m2 lefolyócső szerelése, 25,8 m2 ablakpárkány
szerelése, 24 db nyílászáró beépítése, 549,35 m2 festés, 26,6 m2 talajvíz elleni szigetelés, 426,72 m2
csapadékvíz elleni szigetelés, 658,37 m2 hőszigetelés, 38,2 m2 térburkolat készítése, gépészeti munkák
(víz-szennyvíz, fűtési rendszer, szellőzési rendszer felújítása, korszerűsítése), elektromos munkák
(elektromos hálózat, villámvédelem, informatikai rendszer, biztonsági rendszer korszerűsítése, kiépítése).
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét
képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62995854 (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: Városi Rendelőintézet udvari épületének felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75. szám, hrsz.: 5393
HU311
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75. szám alatt található, 5393 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon
meglévő épület átalakítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
951,23 m2 vakolatjavítás, 248,45 m2 vakolás, 422,35 m2 falburkolás, 291,4 m2 padlóburkolás, 214,5 m2
lábazatburkolás, 48,8 m2 ereszcsatorna szerelése, 32,4 m2 lefolyócső szerelése, 25,8 m2 ablakpárkány
szerelése, 24 db nyílászáró beépítése, 549,35 m2 festés, 26,6 m2 talajvíz elleni szigetelés, 426,72 m2
csapadékvíz elleni szigetelés, 658,37 m2 hőszigetelés, 38,2 m2 térburkolat készítése, gépészeti munkák

(víz-szennyvíz, fűtési rendszer, szellőzési rendszer felújítása, korszerűsítése), elektromos munkák
(elektromos hálózat, villámvédelem, informatikai rendszer, biztonsági rendszer korszerűsítése, kiépítése).
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét
képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő építésvezető (vagy
azzal egyenértékű) szakember építési projektekben magasépítési kivitelezési munkák helyszíni
irányításában szerzett szakmai tapasztalata 20
2 Többletjótállás időtartama (hónap) (az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap;
legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: Városi Rendelőintézet udvari épületének felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/19 (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: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: kis.alexandra@szilvasigroup.hu
Telefon: +36 302137787
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205
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: 62995854
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészet,
épületelektromosság
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205
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:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Mindszent Város Önkormányzata (22837/2019)
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: Mindszent Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72757130
Postai cím: Köztársaság Tér 31.
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mindszent.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR000857602019/reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Agrárlogisztikai csarnoképület építése
Hivatkozási szám: EKR000857602019
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:
Mindszent 0162/15 helyrajzi számú 2500 nm-es külterületi telken 1 db 381,82 nm-es új agrárlogisztikai
csarnoképület építése.
Részletes műszaki adatok a mellékletként kiadott műszaki leírásban (tervdokumentációban).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 71199922 (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: Agrárlogisztikai csarnoképület építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262690-4

További tárgyak:

45112700-2

Kiegészítő szójegyzék

45213140-6
45213141-3
45213142-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6630 Mindszent,
Hrsz. 0162/15
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mindszent 0162/15 helyrajzi számú 2500 nm-es külterületi telken 1 db 381,82 nm-es, acélváz
tartószerkezetű, könnyűszerkezetes, nyeregtetős, új agrárlogisztikai csarnoképület építése.
Épület fő funkciója: tárolócsarnok, ahol a közeli kiskertekben megtermelt mezőgazdasági termények
átmeneti tárolása zajlik.
Építési övezet: Ge-2 (egyéb ipari terület).
Beépítési mód: szabadon álló.
Részletes műszaki adatok a mellékletként kiadott műszaki leírásban (tervdokumentációban).

A beruházás az Európai Unió támogatásával, a TOP-1.1.1 program keretében nyújtott forrásból valósul meg.
Projekt-azonosító: TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00005.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Homlokzati fal vastagsága (cm-ben) 15
2 Az M.2.1) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 5
3 Az M.2.2) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 5
4 Az M.2.3) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ellenszolgáltatás (Ft, 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00005
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk (Kbt. 35. § (6) bekezdése szerint). Az ajánlatkérő a nyertes közös
ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
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: Agrárlogisztikai csarnoképület 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:
2019/11/08 (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: Kovács Gépszer Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21386974
Postai cím: Ady Endre Utca 42
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6630
Ország: Magyarország
E-mail: sebestyen.tamas@kovacsgepszer.hu
Telefon: +36 305676634
Internetcím(ek): (URL) www.kovacsgepszer.hu
Fax: +36 62850014
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13176233206
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: 71199922
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészet.
Épületvillamosság
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Kovács Gépszer Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21386974
Postai cím: Ady Endre Utca 42
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13176233206
Hivatalos név: Körös Épker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60847326
Postai cím: Déli Ipari Út 9
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12576166204
Hivatalos név: Mátrix Bau 2002 Építőipari Tervező és Kivitelező Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31832362
Postai cím: Búzavirág Utca 3
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6630

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21454057206
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:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

NAGYDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (22618/2019)
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: NAGYDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31922474
Postai cím: Fő Utca 60.
Város: Nagydobsza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7985
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács János
Telefon: +36 73348199
E-mail: polgarmester@nagydobsza.hu
Fax: +36 73348199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagydobsza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagydobsza.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: Praxisközösségi feladatok
Hivatkozási szám: EKR001203112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés praxisközösségi szolgáltatások nyújtására az EFOP1.8.2-17-2017-00003 kódszámú
„Nagydobszai praxisközösség – a közösségi egészségi állapotának javításáért” projekt keretében.
1. rész: háziorvosi havi 15 óra, szakmai vezető heti 10 óra, ápoló havi 16 óra, egészségfelelősi heti
4 óra.
2. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 16 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
3. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 16 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
4. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 16 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
5. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 16 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
6. rész: népegészségügyi koordinátor heti 40 óra.
7. rész: dietetikus: heti 20 óra.
8. rész: gyógytornász: heti 30 óra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35520000 (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: Hoboli háziorvosi körzet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Hobol Község közigazgatási területe, illetve a szakmai vezető
vonatkozásában a Nagydobszai praxisközösség működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai
vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.

- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen havi
szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 34 hónap, amelyből 16 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást
és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra,
szakmai vezető heti 10 óra, ápoló havi 16 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (16 hónap megvalósítás, bruttó 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-1.8.2-17-2017-00003
II.2.9) További információ:
II.2.1)

Elnevezés: Kétujfalui háziorvosi körzet
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Kétújfalu, Szörény, Zádor, Teklafalu, Bürüs, Gyöngyösmellék,
Endrőc, Várad közigazgatási terület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai
vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen havi
szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 34 hónap, amelyből 16 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást
és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret:háziorvosi havi 15 óra,
ápoló havi 16 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –

x Ár szempont – Ajánlati ár (16 hónap megvalósítás, bruttó 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-1.8.2-17-2017-00003
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szigetvári 4. sz. háziorvosi körzet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Szigetvári 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet közigazgatási
területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai
vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges

rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen havi
szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 34 hónap, amelyből 16 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást
és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra,
ápoló havi 16 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (16 hónap megvalósítás, bruttó 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-1.8.2-17-2017-00003
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szigetvári 5. sz. háziorvosi körzet
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Szigetvár Alkotmány tér, Basa u., Batthyány u., Kodály Zoltán
u., Munkás u., Szent István ltp., Akácos u., Millenium u. közigazgatási terület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai
vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.

• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen havi
szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 34 hónap, amelyből 16 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást
és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra,
ápoló havi 16 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (16 hónap megvalósítás, bruttó 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-1.8.2-17-2017-00003
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szigetvári 2. sz. házi gyermekorvosi körzet
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Szigetvári 2. sz. házi gyermekorvosi körzet közigazgatási
terület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai
vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt
figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvosbeteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi
szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)

- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és
rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv
alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek
megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre
behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és
célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben,
vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító
egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható
tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok
ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó
tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok
részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása
kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges
rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen havi
szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 34 hónap, amelyből 16 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást
és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra,
ápoló havi 16 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(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 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (16 hónap megvalósítás, bruttó 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-1.8.2-17-2017-00003
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Népegészségügyi koordinátori feladatok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Nagydobszai praxisközösség működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, a szerződésében és az
EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által
meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek, továbbá a jelen felhívás által kitűzött
céloknak.
- A szakmai vezető utasításai alapján elkészíti a praxisközösség szakembereinek feladataival kapcsolatos
munkatervet.
- Javaslatot készít a prevenciós szolgáltatások hatékony megvalósításához.
- Irányítja az egészségállapot-felmérések megszervezését, az egészség-állapot felmérésre való behívásra
tervet készít.
- Részt vesz a praxisközösségi többletszolgáltatások kivitelezésének a helyi irányelveinek a
meghatározásában.
- Rendszeresen egyeztet a szakmai vezetővel a praxisközösségben tervezett és folyamatban lévő
tevékenységekről;
- Szervezi és irányítja a többletszolgáltatások megvalósítását, felügyeli a szolgáltatások hatékony
kivitelezését, a szabályszerű adatrögzítést, és a kockázatértékeléssel kapcsolatos kommunikációt. Szervezi
és összehangolja az irányítása alá tartozó szakemberek munkáját.
- Ellenőrzi a praxisközösségi dolgozók beszámolóinak elkészítését, szakmai és tartalmi megfelelőségét. A
szakmai vezetővel együttműködve megszervezi és lebonyolítja a praxisközösség értekezleteit.
- A szakmai vezetővel együttműködve kapcsolatot tart a helyi partnerszervezetekkel (helyi
önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, egészségügyi ellátást biztosító intézményekkel, civil
szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal) annak érdekében, hogy a praxisközösségi többletszolgáltatásokhoz
a lakosság minél nagyobb arányban hozzájuthasson. Szükség esetén együttműködési megállapodás
megkötését kezdeményezi a praxisközösségi koordinátornál.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- A szakmai vezetővel együttműködve megszervezi és lebonyolítja a praxisközösség értekezleteit - 40 db.
értekezlet megszervezése, lebonyolítása.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz
eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
- A praxisközösségi dolgozók praxisközösségi tevékenységéhez kapcsolódó képzési programokon részt
vesz.
- Megszervezi a praxisközösségben dolgozó szakemberek mentálhigiénés támogatását, és gondoskodik
arról, hogy a mentálhigiénés támogatásban részesült, praxisközösségben dolgozó szakemberek száma a
praxisközösségben dolgozók számához viszonyítva elérje a 60%-ot.
- A Projekt Irányító Bizottság (PIB) tagjaként részt vesz annak ülésein.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 34 hónap, amelyből 16 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást
és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret: heti 40 óra.
(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 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (16 hónap megvalósítás, bruttó 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-1.8.2-17-2017-00003
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi dietetikus szolgáltatás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Nagydobszai praxisközösség működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, a szerződésében és az
EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által
meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek, továbbá a jelen felhívás által kitűzött
céloknak. Feladatait az orvosszakmai felettese és a népegészségügyi koordinátor irányításával látja el.
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség
területén.
- A munkatervében rögzíti a feladatellátás idejét, helyét (telephely megjelölése, egyéni, lakáson történő
ellátás esetén a település megjelölése).
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő, célzott életmód tanácsadást tart, amelyet dokumentál.
- A háziorvos indikációja alapján – a krónikus betegek gondozása keretében – kezelési/dietetikai tervet
készít és hajt végre, ezekről dokumentációt készít.
- Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények
lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő,
egészségnevelő előadást tart.
- Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a
praxisközösség valamennyi szakemberével.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 34 hónap, amelyből 16 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást
és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret: heti 20 óra.
(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 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (16 hónap megvalósítás, bruttó 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-1.8.2-17-2017-00003
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi gyógytornász szolgáltatás

Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Nagydobszai praxisközösség működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, a szerződésében és az
EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által
meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek, továbbá a jelen pályázat által kitűzött
céloknak. Feladatait a népegészségügyi koordinátor irányításával látja el.
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség
területén.
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart, amelyet dokumentál.
- A háziorvos indikációja alapján – a krónikus betegek gondozása keretében – kezelési tervet készít és hajt
végre, ezekről dokumentációt készít.
- Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények
lebonyolításában, felkérésre szakterületével megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő,
egészségnevelő előadást tart.
- Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi
szakemberével.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos
eredményekről, fejleményekről.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 34 hónap, amelyből 16 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást
és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Időkeret: heti 30 óra.
(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 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12
hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (16 hónap megvalósítás, bruttó 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-1.8.2-17-2017-00003
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:
19744 / 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: 1/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Hoboli háziorvosi körzet
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:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dr. Kiss Rózsa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31018571
Postai cím: Alkotmány Tér 55.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
E-mail: kisshartmann@gmail.com
Telefon: +36 308580082
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 69093863122
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: 6624000
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: Dr. Kiss Rózsa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31018571
Postai cím: Alkotmány Tér 55.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231

Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 69093863122
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Kétujfalui háziorvosi körzet
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:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dr. Vilyevácz Ilona
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41404830
Postai cím: Széchenyi Utca 3/1.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
E-mail: vilyevacz58@freemail.hu
Telefon: +36 309278979
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66768500122
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: 5024000
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: Dr. Vilyevácz Ilona
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41404830
Postai cím: Széchenyi Utca 3/1.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66768500122
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3/2019 Rész száma: 3 Elnevezés: Szigetvári 4. sz. háziorvosi körzet
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:
2019/11/13 (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: Dr. Solymosi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95942030
Postai cím: Görösgali Utca 4.
Város: Szigetvár

NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
E-mail: solymositerez@freemail.hu
Telefon: +36 305764020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20109369302
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: 5024000
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: Dr. Solymosi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95942030
Postai cím: Görösgali Utca 4.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20109369302
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4/2019 Rész száma: 4 Elnevezés: Szigetvári 5. sz. háziorvosi körzet
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:
2019/11/13 (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: Kovács-Solymosi Egészségügyi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43120093
Postai cím: Felsőmalom Utca 14.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: medkovac@freemail.hu
Telefon: +36 302371344
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26642031102
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: 5024000
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: Kovács-Solymosi Egészségügyi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43120093
Postai cím: Felsőmalom Utca 14.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26642031102
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5/2019 Rész száma: 5 Elnevezés: Szigetvári 2. sz. házi gyermekorvosi körzet
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:
2019/11/13 (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: Papp és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59774462
Postai cím: József Attila Utca 69
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
E-mail: drpappgabor@gmail.com
Telefon: +36 205805149
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20099899202
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: 5024000
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: Papp és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59774462
Postai cím: József Attila Utca 69
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20099899202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6/2019 Rész száma: 6 Elnevezés: Népegészségügyi koordinátori feladatok
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:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kuti Lászlóné
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48169455
Postai cím: Alkotmány Tér 31.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
E-mail: kutine.jutka@gmail.com
Telefon: +36 306895199
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8335542902
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: 3360000
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: Kuti Lászlóné
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48169455
Postai cím: Alkotmány Tér 31.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8335542902
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7/2019. Rész száma: 7 Elnevezés: Praxisközösségi dietetikus szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zátrok-Paizs Nóra
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57345754
Postai cím: Szegfű Utca 10.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
E-mail: paizs232@gmail.com
Telefon: +36 302404852
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8463340628
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: 2400000
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: Zátrok-Paizs Nóra
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57345754
Postai cím: Szegfű Utca 10.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8463340628
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8/2019 Rész száma: 8 Elnevezés: Praxisközösségi gyógytornász szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Barhó-Barbarics Ivett
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92530937
Postai cím: Alkotmány Tér 63.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
E-mail: barbaricsivett@freemail.hu
Telefon: +36 207712891
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8430973125
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: 3040000
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: Barhó-Barbarics Ivett
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92530937
Postai cím: Alkotmány Tér 63.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8430973125
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:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (22619/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatosné Ujhelyi Adrienn
Telefon: +36 14680753
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nmhh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlési felügyelet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Portálok fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001137552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72413000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban a PortalWare alkalmazás-platformra épült információs felületei
továbbfejlesztésére, új funkciókkal történő bővítésére kér ajánlatot.
Az Ajánlatkérő PortalWare technológián alapuló, fogyasztók és szakmai szervezetek tájékoztatását,
kiszolgálását ellátó publikus online információs felületeket, valamint a szervezet belső működésében
megjelenő információk, üzleti adatok, tudásanyag tárolását, megosztását megvalósító belső portált
üzemeltet.
A nyertes Ajánlattevő feladata az ezen rendszerekkel kapcsolatosan jelentkező fejlesztési igények felmérése
és megvalósítása, illetve az Ajánlatkérő más szakági rendszerei közötti adatcsere és a rendszerekből
történő automatizált adatpublikáció megvalósításához szükséges fejlesztési szolgáltatások elvégzése.
A nyertes Ajánlattevő feladata az egyedi megrendelések formájában lehívható fejlesztő/konzultációs
erőforráskeret biztosítása az Ajánlatkérő PortalWare technológián alapuló online felületei vonatkozásában.
Az Ajánlatkérő egyedi megrendelésben kijelöli a konkrét teljesítés tárgyát képező online felületet valamint
átadja az Ajánlattevő részére a kapcsolódó dokumentációkat és a teljesítés részleteivel, ütemezésével
kapcsolatos elvárásokat. Az Ajánlattevő a kapott információk alapján tájékoztatást készít, mely tartalmazza a
szükséges kompetenciákat, valamint a felhasználásra kerülő fejlesztési órákat kompetenciánként.
A Felek a konkrét megrendelést illetve a teljesítés feltételeit írásban rögzítik. Az Ajánlattevő a megrendelést
annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül visszaigazolja. A megrendelésben a Felek rögzítik a
megrendelés tárgyát, határidejét, a felhasználandó órakereteket valamint a hibátlan teljesítés esetén történő
díjazást.
A fejlesztés megvalósítása az alábbi szakembere bevonásával történik:
Projektvezető: kapcsolatot tart a megrendelő és a vállalkozó illetékes munkatársai között, emlékeztetőt
készít a megbeszélésekről, koordinálja a projektek sikeres lebonyolítását.
PortalWare vezető fejlesztő: a fejlesztők koordinátora, mélyrehatóan ismeri a rendszerek felépítését, kiadja a
fejlesztési munkákat az érintett fejlesztőnek, minden projektet ismer rendszer szinten, a technikai kérdésekre
ő adja mega választ, a forráskontroll felelőse.
PortalWare fejlesztő: magas szintű PHP/Java/SQL ismeretekkel valamint kiemelt HTML, XML és JSON
ismerettel rendelkezik, a megrendelő egyedi fejlesztési igényeinek teljesítése érdekében.
Webdesigner: magas szintű CSS/SCSS, HTML, JavaScript ismeretek, online médiaformátumok mélyreható
ismerete, digitális képfeldolgozásban, vektorgrafikában való jártasság.
Projektvezető órakeret: 750 óra,
Vezető fejlesztő óra keret : 750 óra,
Fejlesztő órakeret: 750 óra,
Webdesigner órakeret: 825 óra.
Az alkalmazás platformra épülő információs felületek száma meghaladja a 10 db-ot.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40500000 (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: Portálok fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72413000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Projektvezető: 750 óra keret,
Vezető fejlesztő: 750 óra keret,
Fejlesztő: 750 óra keret,
Webdesigner: 825 óra keret
Az alkalmazás platformra épülő információs felületek száma meghaladja a 10 db-ot.
(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 a), műszaki - szakmai alkalmasságban előírt (36 hónap) tapasztalaton
felüli 24 hónap többet tapasztalat (minimum 0 hónap- maximum 24 hónap 5
2 M/1 b) műszaki - szakmai alkalmasságban előírt (36 hónap) tapasztalaton felüli 24 hónap többet
tapasztalat (minimum 0 hónap- maximum 24 hónap 5
3 M/1 c) műszaki - szakmai alkalmasságban előírt (24 hónap) tapasztalaton felüli 12 hónap többet
tapasztalat (minimum 0 hónap- maximum 12 hónap 5
4 M/1 d), műszaki - szakmai alkalmasságban előírt (36 hónap) tapasztalaton felüli 24 hónap többet
tapasztalat (minimum 0 hónap- maximum 24 hónap 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár összesen nettő 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:
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:
16941 / 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: Portálok 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:
2019/11/14 (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: Magnum IT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62905392
Postai cím: Zöldkert Út 3 B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@magnum.hu
Telefon: +36 14870147
Internetcím(ek): (URL) http://magnumit.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23098330241

A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40500000
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: Magnum IT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62905392
Postai cím: Zöldkert Út 3 B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23098330241
Hivatalos név: LightPort Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19873365
Postai cím: Keleti Károly Utca 26. 2. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13010281241
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:
2019/11/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Nyírtét Község Önkormányzata (22864/2019)
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: Nyírtét Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60246633
Postai cím: Petőfi U. 3.
Város: Nyírtét
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4554
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Révész Dezső
Telefon: +36 42548000
E-mail: nyirtet@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Piactér fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001217212019
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:
Piactér fejlesztése, raktárépület építése Nyírtét községben
I. rész: Raktárépület építése:
Az ingatlanon az Önkormányzat egy Raktárépületet kíván megépíteni, melyben mezőgazdasági jellegű
tárolási igényt kívánnak kielégíteni. Az épület tartalmaz továbbá egy tevékenység-kiegészítő blokkot,
melyben egy kis tárgyaló, étkező és vizesblokk nyert elhelyezést. A Raktárépületbe az Közlekedőn át
juthatunk. Innen nyílik az Iroda, az Étkező az Iroda/Tárgyaló, az Előtér, melyből egy WC és az Öltöző, illetve
onnan a Zuhanyozó érhető el, míg a másik Előtérből szintén egy WC érhető el. A Közlekedőből érhető el
a Tároló, melynek további megközelítési lehetőséget biztosít a három kapuszerkezet. Földszinti Hasznos
alapterület: 1197,80 m²
II. rész: Piactér fejlesztése:
Az ingatlanon az Önkormányzat egy beton alaptestekre terhelt faszerkezetű, cserépfedésű fedettnyitott piaci árusítóhelyet kíván kialakítani az áruk és termékek kulturáltabb vételi-eladási lehetőségének
megteremtésére. Az árusítóhely alatt beton térkő burkolat készül. Árusításhoz fémszerkezetű asztalok
kerülnek beépítésre. A meglévő kiszolgáló épület (benne a vizesblokkal) továbbra is ellátja feladatát,
azonban az érvényben lévő jogszabályoknak nem felel meg, átalakításra kerül. Átépítésre kerül a
kiszolgáló épület előtt található bejárti lépcső-rámpa, és átépítésre, felújításra kerül az épületben található
Akadálymentes mosdó is az érvényben lévő előírásoknak megfelelően. Kialakításra kerül az előírt
akadálymentes parkoló is, és biztosításra az árusítóhely akadálymentes megközelíthetősége. Hasznos
alapterület összesen: 245,41 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: Raktárépület építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4554 Nyírtét, Táncsics köz 3., 484 hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Piactér fejlesztése, raktárépület építése Nyírtét községben
I. rész: Raktárépület építése:
Az ingatlanon az Önkormányzat egy Raktárépületet kíván megépíteni, melyben mezőgazdasági jellegű
tárolási igényt kívánnak kielégíteni. Az épület tartalmaz továbbá egy tevékenység-kiegészítő blokkot,
melyben egy kis tárgyaló, étkező és vizesblokk nyert elhelyezést. A Raktárépületbe az Közlekedőn át
juthatunk. Innen nyílik az Iroda, az Étkező az Iroda/Tárgyaló, az Előtér, melyből egy WC és az Öltöző, illetve
onnan a Zuhanyozó érhető el, míg a másik Előtérből szintén egy WC érhető el. A Közlekedőből érhető el
a Tároló, melynek további megközelítési lehetőséget biztosít a három kapuszerkezet. Földszinti Hasznos
alapterület: 1197,80 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 Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember magasépítés és/vagy felújítás és/vagy
rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata ( db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Piactér fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4554-Nyírtét, Ady E. u. 174/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész: Piactér fejlesztése:
Az ingatlanon az Önkormányzat egy beton alaptestekre terhelt faszerkezetű, cserépfedésű fedettnyitott piaci árusítóhelyet kíván kialakítani az áruk és termékek kulturáltabb vételi-eladási lehetőségének
megteremtésére. Az árusítóhely alatt beton térkő burkolat készül. Árusításhoz fémszerkezetű asztalok
kerülnek beépítésre. A meglévő kiszolgáló épület (benne a vizesblokkal) továbbra is ellátja feladatát,
azonban az érvényben lévő jogszabályoknak nem felel meg, átalakításra kerül. Átépítésre kerül a
kiszolgáló épület előtt található bejárti lépcső-rámpa, és átépítésre, felújításra kerül az épületben található
Akadálymentes mosdó is az érvényben lévő előírásoknak megfelelően. Kialakításra kerül az előírt
akadálymentes parkoló is, és biztosításra az árusítóhely akadálymentes megközelíthetősége. Hasznos
alapterület összesen: 245,41 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 Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember magasépítés és/vagy felújítás és/vagy
rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata ( db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Raktárépület 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 beérkezett ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet. (Kbt. 75. §
(2) b.) pontja)
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
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: SZANUS '94 Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47648175
Postai cím: Bessenyei Lakótelep 34. 2. emelet 8. ajtó
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25475003209
Hivatalos név: Termo-Fázis Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34496655
Postai cím: Bruckner Győző Utca 29
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11384757205
Hivatalos név: MAÉP PLUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23632596
Postai cím: Benedek Pál Utca 17
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13396424205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Piactér 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 benyújtott ajánlatok a rendelkezésre álló fedezetet meghaladták (Kbt. 75. §
(2) b.) pontja)
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
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: SZANUS '94 Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47648175
Postai cím: Bessenyei Lakótelep 34. 2. emelet 8. ajtó
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25475003209
Hivatalos név: Termo-Fázis Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34496655
Postai cím: Bruckner Győző Utca 29
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11384757205
Hivatalos név: MAÉP PLUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23632596

Postai cím: Benedek Pál Utca 17
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13396424205
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:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Országos Bírósági Hivatal (22815/2019)
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: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tömpe András
Telefon: +36 13544253
E-mail: TompeA@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.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: Igazságszolgáltatás
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: Tranzakciós Rendszer üzemeltetése és fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001292792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tranzakciós Rendszer üzemeltetése 12 hónap időtartamban az OBH részére, amely 500 fejlesztői keretóra
mértékéig tartalmazza a rendszerhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatásokat is. 1. Üzemeltetés során
ellátandó feladatok, illetve teljesítendő elvárások: • A modul rendelkezésre állásának elvárt mértéke,
százalékban (havonta): 99,9% (7/24 rendelkezésre állás) • A rendelkezésre állás mértékéből nem kerül
levonásra a vállalkozó üzemeltetési területén kívül eső rendszerek hibájából eredő üzemkiesés ideje (pl.
hálózati és szerver infrastruktúra, ill. tápellátás), valamint a tervszerű megelőző karbantartásra a Megrendelő
által előzetesen jóváhagyott állásidő. • A rendelkezésre állás a teljes funkcionalitásra értendő. Sikertelen
tranzakció: 24 órán belül vagy 3x kísérletre sem teljesül egy tranzakció és nem állapítható meg harmadik fél
hibája. • A tényleges rendelkezésre állás mértékének meghatározása során a Megrendelő által üzemeltetett
monitorozó rendszer adataiból kell kiindulni egész órára kerekítve (a Megrendelő biztosítja az Ajánlattevő
részére a monitorozó rendszer olvasási jogosultságát), majd korrigálni a fent ismertetett, levonásra nem
kerülő esetek során eltelt órák számával. Az így kapott tényleges üzemidőt figyelembe véve a rendelkezésre
állás mértéke az alábbi módon számítható:tényleges üzemidő órák száma / (hónap napjainak száma x 24
óra) x 100 A modul rendelkezésre állásának az elvárt mérték alá történő csökkenése hibás teljesítésnek
minősül, amely a vállalkozói díj százalékos csökkenését vonja maga után az alábbi képlet alapján: • 3 x
(a rendelkezésre állás elvárt mértéke – tényleges rendelkezésre állás mértéke) • A csökkenés maximális
mértéke: 100% • Ajánlattevő a havi beszámolójában köteles a fentiekben részletezett módon számított
rendelkezésre állás mértékének részletes levezetésére, amelyet a Megrendelő jogosult felülvizsgálni. • Az
üzemeltetéssel kapcsolatosan beérkezett jelzések, hibajegyek naplózásának, kategorizálásának módszere:
az OBH belső hibajegy kezelő rendszerében • Az üzemeltetéssel kapcsolatos hibák kategorizálása prioritás
szerint: alacsony, normál, magas. • A besorolást a hiba bejelentője adja meg, amit a Megrendelő kijelölt
szakemberei felülvizsgálhatnak. Az üzemeltetéssel kapcsolatos hibák bejelentésének módja: • alacsony
és normál prioritású hibák esetén: az OBH belső hibajegy kezelő rendszerén keresztül • magas prioritású
hibák esetén: telefonon, vagy az OBH belső hibajegy kezelő rendszerén keresztül • A bejelentett hibák
elhárításának megkezdése alacsony és normál prioritású hibák esetén munkaidőben: 1 óra A bejelentett
hibák elhárításának megkezdése magas prioritású hibák esetén: • munkaidőben: 1 óra • munkaidőn kívül:
8 óra A TMK (tervszerű megelőző karbantartás) maximális ideje: • munkaidőben: 4 óra • munkaidőn kívül:
8 óra A TMK (tervszerű megelőző karbantartás) bejelentése a karbantartás előtt (naptári napokban): 15
nap • A Tranzakciós Modul fejlesztése során előállt új programverziók telepítése a kapcsolódó adatbázis
és konfigurációs műveletek elvégzésével együtt, először a teszt, majd az éles rendszeren is, a Megrendelő
előzetes jóváhagyásával.• A rendszerhez kapcsolódó dokumentációk folyamatos frissítése a felmerülő,
ismétlődően előforduló üzemeltetési feladatok leírásával. Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő
éves- féléves- havi- és rendkívüli statisztikai adatszolgáltatások elkészítésének i idejét (munkanapban):
3 munkanap • Helyszíni rendelkezésre állás paraméterei munkanapokon (idősáv, szakember szám): H-P,
8:00-17:00, 2 fő • A helyszíni rendelkezésre állási idősávon kívül folyamatos telefonos ügyeleti készenlét
(munkaszüneti napokat és ünnepnapokat is beleértve): 1 fő • Amennyiben a hiba elhárítása megköveteli a
helyszíni jelenlétet, akkor helyszínre érkezés a hiba jelzését követő 4 órán belül.
2. Fejlesztési feladatok Ajánlattevő feladata fent részletezett informatikai alkalmazás fejlesztéséhez 500
fejlesztői keretóraszámot biztosítani. Az elvárásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 63500000 (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: Tranzakciós Rendszer üzemeltetése és fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72253200-5

További tárgyak:

72262000-9

Kiegészítő szójegyzék

72212781-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tranzakciós Rendszer üzemeltetése 12 hónap időtartamban az OBH részére, amely 500 fejlesztői keretóra
mértékéig tartalmazza a rendszerhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatásokat is. 1. Üzemeltetés során
ellátandó feladatok, illetve teljesítendő elvárások: • A modul rendelkezésre állásának elvárt mértéke,
százalékban (havonta): 99,9% (7/24 rendelkezésre állás) • A rendelkezésre állás mértékéből nem kerül
levonásra a vállalkozó üzemeltetési területén kívül eső rendszerek hibájából eredő üzemkiesés ideje (pl.
hálózati és szerver infrastruktúra, ill. tápellátás), valamint a tervszerű megelőző karbantartásra a Megrendelő
által előzetesen jóváhagyott állásidő. • A rendelkezésre állás a teljes funkcionalitásra értendő. Sikertelen
tranzakció: 24 órán belül vagy 3x kísérletre sem teljesül egy tranzakció és nem állapítható meg harmadik fél
hibája. • A tényleges rendelkezésre állás mértékének meghatározása során a Megrendelő által üzemeltetett
monitorozó rendszer adataiból kell kiindulni egész órára kerekítve (a Megrendelő biztosítja az Ajánlattevő
részére a monitorozó rendszer olvasási jogosultságát), majd korrigálni a fent ismertetett, levonásra nem
kerülő esetek során eltelt órák számával. Az így kapott tényleges üzemidőt figyelembe véve a rendelkezésre
állás mértéke az alábbi módon számítható:tényleges üzemidő órák száma / (hónap napjainak száma x 24
óra) x 100 A modul rendelkezésre állásának az elvárt mérték alá történő csökkenése hibás teljesítésnek
minősül, amely a vállalkozói díj százalékos csökkenését vonja maga után az alábbi képlet alapján: • 3 x
(a rendelkezésre állás elvárt mértéke – tényleges rendelkezésre állás mértéke) • A csökkenés maximális
mértéke: 100% • Ajánlattevő a havi beszámolójában köteles a fentiekben részletezett módon számított
rendelkezésre állás mértékének részletes levezetésére, amelyet a Megrendelő jogosult felülvizsgálni. • Az
üzemeltetéssel kapcsolatosan beérkezett jelzések, hibajegyek naplózásának, kategorizálásának módszere:
az OBH belső hibajegy kezelő rendszerében • Az üzemeltetéssel kapcsolatos hibák kategorizálása prioritás
szerint: alacsony, normál, magas.• A besorolást a hiba bejelentője adja meg, amit a Megrendelő kijelölt
szakemberei felülvizsgálhatnak. Az üzemeltetéssel kapcsolatos hibák bejelentésének módja: • alacsony
és normál prioritású hibák esetén: az OBH belső hibajegy kezelő rendszerén keresztül • magas prioritású
hibák esetén: telefonon, vagy az OBH belső hibajegy kezelő rendszerén keresztül • A bejelentett hibák
elhárításának megkezdése alacsony és normál prioritású hibák esetén munkaidőben: 1 óra A bejelentett
hibák elhárításának megkezdése magas prioritású hibák esetén: • munkaidőben: 1 óra • munkaidőn kívül:
8 óra A TMK (tervszerű megelőző karbantartás) maximális ideje: • munkaidőben: 4 óra • munkaidőn kívül:
8 óra A TMK (tervszerű megelőző karbantartás) bejelentése a karbantartás előtt (naptári napokban): 15
nap • A Tranzakciós Modul fejlesztése során előállt új programverziók telepítése a kapcsolódó adatbázis
és konfigurációs műveletek elvégzésével együtt, először a teszt, majd az éles rendszeren is, a Megrendelő
előzetes jóváhagyásával.• A rendszerhez kapcsolódó dokumentációk folyamatos frissítése a felmerülő,
ismétlődően előforduló üzemeltetési feladatok leírásával. Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő
éves- féléves- havi- és rendkívüli statisztikai adatszolgáltatások elkészítésének i idejét (munkanapban):
3 munkanap • Helyszíni rendelkezésre állás paraméterei munkanapokon (idősáv, szakember szám): H-P,
8:00-17:00, 2 fő • A helyszíni rendelkezésre állási idősávon kívül folyamatos telefonos ügyeleti készenlét

(munkaszüneti napokat és ünnepnapokat is beleértve): 1 fő • Amennyiben a hiba elhárítása megköveteli a
helyszíni jelenlétet, akkor helyszínre érkezés a hiba jelzését követő 4 órán belül.
2. Fejlesztési feladatok Ajánlattevő feladata a fent részletezett informatikai alkalmazás fejlesztéséhez 500
fejlesztői keretóraszámot biztosítani. Az elvárásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. Műszaki-szakmai alkalm. kért szakemberen túl megajánlott – M/1
alkalm.követelménynél meghat. min.feltételeket teljesítő- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
létszáma (főben; max. 3 fő) 15
2 M/2. Műszaki-szakmai alkalm. kért szakemberen túl megajánlott – M/2 alkalm.követelménynél
meghat. min.feltételeket teljesítő- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek létszáma (főben; max.
3 fő) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánl. felhívás II.2.5. Értékelési szempontok / Ár kritérium alszemp. és azok súlyszáma: Egy havi
üzemeltetési díj (nettó Ft/hó): Súlyszám: 45. Fejlesztői óradíj (nettó Ft/óra) Súlyszám: 25
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: 2019.OBH.XIII.A.31 Rész száma: Elnevezés: Tranzakciós Rendszer üzemeltetése és
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:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80494935
Postai cím: Schweidel Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: info@encosoft.hu
Telefon: +36 309776838
Internetcím(ek): (URL) www.encosoftware.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14605017243
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: 63500000
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: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80494935
Postai cím: Schweidel Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14605017243
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:
2019/10/16 (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:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Pápai Szakképzési Centrum (22362/2019)
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: Pápai Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61480724
Postai cím: Erkel Ferenc Utca 39.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sági István Csaba
Telefon: +36 709354678
E-mail: andrasi.zsuzsanna@papaiszc.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)
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: Közösségi terek fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001341012019
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:
Felújítási munkák kivitelezése a Pápai Szakképzési Centrum 5 tagintézményében: - Acsády iskola: 4 db
tanterem teljes felújítása átalakítása - Jókai iskola: meglevő közösségi terek (díszterem, folyosók, kollégium előadó, könyvtár)
felújítása - Reguly iskola: meglevő közösségi terek belső festése, illetve nyílászárók cseréje, új, udvari
közösségi tér kialakítása - Faller kollégium: 4 db közösségi helység teljes felújítása - átalakítása - Faller
DKA: alagsori helység felújításával közösségi alkotóműhely kialakítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 98561605 (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: Pápa, Acsády iskola
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pápa, Erkel Ferenc utca 39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4 db tanterem teljes felújítása - átalakítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 vállalt jótállás időtartama (hónap – minimum 12, maximum 36 hónap) 10
2 hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő – maximum 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – legalacsonyabb nettó 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
II.2.9) További információ:
Az egyes értékelési szempontok esetében az adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
II.2.1)
Elnevezés: Pápa, Jókai iskola
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pápa, Veszprémi út 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
meglevő közösségi terek (díszterem, folyosók, kollégium előadó, könyvtár) felújítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 vállalt jótállás időtartama (hónap – minimum 12, maximum 36 hónap) 10
2 hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő – maximum 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – legalacsonyabb nettó 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
II.2.9) További információ:
Az egyes értékelési szempontok esetében az adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
II.2.1)
Elnevezés: Zirc, Reguly iskola
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Zirc, Alkotmány utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
meglevő közösségi terek belső festése, illetve nyílászárók cseréje, új, udvari közösségi tér kialakítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 vállalt jótállás időtartama (hónap – minimum 12, maximum 36 hónap) 10
2 hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő – maximum 5 fő) 5
Költség szempont –

x Ár szempont – legalacsonyabb nettó 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
II.2.9) További információ:
Az egyes értékelési szempontok esetében az adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
II.2.1)
Elnevezés: Várpalota, Faller kollégium
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota, Bartók Béla utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4 db közösségi helység teljes felújítása - átalakítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 vállalt jótállás időtartama (hónap – minimum 12, maximum 36 hónap) 10
2 hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő – maximum 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – legalacsonyabb nettó 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
II.2.9) További információ:
Az egyes értékelési szempontok esetében az adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
II.2.1)
Elnevezés: Várpalota, Faller DKA
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota, Szent István utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
alagsori helység felújításával közösségi alkotóműhely kialakítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 vállalt jótállás időtartama (hónap – minimum 12, maximum 36 hónap) 10

2 hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő – maximum 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – legalacsonyabb nettó 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
II.2.9) További információ:
Az egyes értékelési szempontok esetében az adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
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: Pápa, Acsády iskola
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/14 (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: MALER-TEAM Építő-Szakipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56312034
Postai cím: Felsőinkám Utca 10.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: maler@hdsnet.hu
Telefon: +36 307199597
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88471566
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11670803219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13992677
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13986455
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: homlokzati
nyílászárók beépítése, épületgépészeti munkák, villanyszerelési munkák, építőmesteri munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ÉPÍ-TECH '97 Építő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18855793
Postai cím: Tési Út 5/E
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11525480219
Hivatalos név: KONTI-TOMI KORLÁTOLT FELlELŐSÉGÜ Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61810945
Postai cím: Fő Út 8
Város: Kőszárhegy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14767168207
Hivatalos név: MALER-TEAM Építő-Szakipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56312034
Postai cím: Felsőinkám Utca 10.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11670803219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Pápa, Jókai iskola
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/14 (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: MALER-TEAM Építő-Szakipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56312034
Postai cím: Felsőinkám Utca 10.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: maler@hdsnet.hu
Telefon: +36 307199597
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88471566
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11670803219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37676650
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37669358
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: homlokzati
nyílászárók beépítése, épületgépészeti munkák, villanyszerelési munkák, építőmesteri munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:

Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ÉPÍ-TECH '97 Építő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18855793
Postai cím: Tési Út 5/E
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11525480219
Hivatalos név: KONTI-TOMI KORLÁTOLT FELlELŐSÉGÜ Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61810945
Postai cím: Fő Út 8
Város: Kőszárhegy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14767168207
Hivatalos név: MALER-TEAM Építő-Szakipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56312034
Postai cím: Felsőinkám Utca 10.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11670803219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Zirc, Reguly iskola
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/14 (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: MALER-TEAM Építő-Szakipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56312034
Postai cím: Felsőinkám Utca 10.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: maler@hdsnet.hu
Telefon: +36 307199597
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88471566
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11670803219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19255128
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19251860
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: homlokzati
nyílászárók beépítése, épületgépészeti munkák, villanyszerelési munkák, építőmesteri munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ÉPÍ-TECH '97 Építő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18855793
Postai cím: Tési Út 5/E
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11525480219
Hivatalos név: KONTI-TOMI KORLÁTOLT FELlELŐSÉGÜ Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61810945
Postai cím: Fő Út 8
Város: Kőszárhegy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14767168207
Hivatalos név: MALER-TEAM Építő-Szakipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56312034
Postai cím: Felsőinkám Utca 10.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11670803219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Várpalota, Faller kollégium
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:
2019/11/14 (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: MALER-TEAM Építő-Szakipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56312034
Postai cím: Felsőinkám Utca 10.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: maler@hdsnet.hu
Telefon: +36 307199597
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88471566

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11670803219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15782710
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15777545
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: homlokzati
nyílászárók beépítése, épületgépészeti munkák, villanyszerelési munkák, építőmesteri munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ÉPÍ-TECH '97 Építő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18855793
Postai cím: Tési Út 5/E
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213

Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11525480219
Hivatalos név: KONTI-TOMI KORLÁTOLT FELlELŐSÉGÜ Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61810945
Postai cím: Fő Út 8
Város: Kőszárhegy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14767168207
Hivatalos név: MALER-TEAM Építő-Szakipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56312034
Postai cím: Felsőinkám Utca 10.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11670803219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Várpalota, Faller DKA
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:
2019/11/14 (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: MALER-TEAM Építő-Szakipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56312034
Postai cím: Felsőinkám Utca 10.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: maler@hdsnet.hu
Telefon: +36 307199597
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88471566
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11670803219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11886404
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11876387
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: homlokzati
nyílászárók beépítése, épületgépészeti munkák, villanyszerelési munkák, építőmesteri munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ÉPÍ-TECH '97 Építő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18855793
Postai cím: Tési Út 5/E
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11525480219
Hivatalos név: KONTI-TOMI KORLÁTOLT FELlELŐSÉGÜ Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61810945
Postai cím: Fő Út 8
Város: Kőszárhegy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8152
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14767168207
Hivatalos név: MALER-TEAM Építő-Szakipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56312034
Postai cím: Felsőinkám Utca 10.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11670803219
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:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
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:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (22148/2019)
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: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31133421
Postai cím: Semmelweis Tér 1.
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Trombitás Zoltán
Telefon: +36 28506800
E-mail: kozbeszerzes@florhosp.hu
Fax: +36 28506801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.florhosp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.florhosp.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Neonatológiai szakorvosi ügyeleti tev.végzése
Hivatkozási szám: EKR000722872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Preinatalis Inenzív Centruma II részére, valamint a Csecsemő Gyermekgyógyászati Osztály újszülött
részlegén naonatológiai szakorvosi ügyeleti tevékenység végzése. Az ügyeleti ellátás havi óraszáma átlag:
564 óra hétköznap 16 óra (16:00 -08:00 óráig), hétvégén és ünnepnapokon 24 óra.
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: naonatológiai szakorvosi ügyeleti tev. végzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Pest Megyi Flór Ferenc Kórház 143 Kistacsa Semmelweis tér
1. PICII-ban és a Csecsemő Gyermekgyógyászati Osztály újszülött részlegén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Preinatalis Inenzív Centruma II részére, valamint a Csecsemő Gyermekgyógyászati Osztály újszülött
részlegén naonatológiai szakorvosi ügyeleti tevékenység végzése. Az ügyeleti ellátás havi óraszáma átlag:
564 óra hétköznap 16 óra (16:00 -08:00 óráig), hétvégén és ünnepnapokon 24 óra.
Preinatalis Inenzív Centruma II
- A szervezeti egységben fekvő újszülöttek gyógykezelése.
- A szülőszobán illetve császár műtőben született koraszülöttek ellátása Osztályra történő felvétele
gyógykezelése.
- Más intézményből küldendő koraszülöttek átvételének elbírálása, átvétele, felvétele gyógykezelése.
- Csecsemő Gyermekgyógyászati Osztály újszülött részleg
- A baba-mama szobákban elhelyezett egészséges újszülöttek megfigyelése, szükség szerinti ellátása a
bababarát kórház szemlélet szerint.
- Az Érett újszülöttek szülőszobai és császár műtőben megszületésekor neonatológus orvosi igény esetén a
jelenlét biztosítása

- Az ellátások teljeskörű és a hatályos jogszabályoknak megfelelő dokumentálása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M./1. pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (hó)
(minimum 0 hónap-maximum36 hónap) 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Neonatológiai szakorvosi ügyelet díja nettó Ft/óra Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kbt. 76. § (2) c) szerinti ár-érték arány szempont esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelése során, a
pontszámok megadása az 1 értékelé,si szempont (Neonatológiai szakorvosi ügyelet díja nettó Ft/óra )
esetében a fordított arányosítás módszerével, a 2.értékelési szempont (az M./1. pontban előírt szakember
többlet szakmai tapasztalata (hó) (minimum 0 hónap-maximum36 hónap) vonatkozásában legkedvezőbb
értékhez képest egyenes arányosítással történik. Lsd. 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
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: naonatológiai szakorvosi ügyeleti tev. végzése
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) alapján (nem nyújtottak be ajánlatot)
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
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:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

REFABRIK Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság (22469/2019)
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: REFABRIK Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86122656
Postai cím: Fő Utca 23
Város: Óbudavár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8272
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jósa Miklós
Telefon: +36 202503650
E-mail: josa.miklos@gmail.com
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Élelmiszerfeldolgozás
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: Gyümölcsfeldolgozó
Hivatkozási szám: EKR001216732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42215200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott, 1814556349 azonosítószámú projekt
keretében gyümölcsfeldolgozó beszerzésére.
A gépek, eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 381185022 (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: Gyümölcsfeldolgozó
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Óbudavár, Fő utca 23., Hrsz: 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mérleg: 1 db
Mosó: 2 db
Centrifuga: 2 db
Koptató: 1 db
Aprító daraboló: 2 db
Passzírozó: 1 db
Sous Vide hőkezelő: 2 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Hideg-Meleg füstölő: 1 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Energia takarékos kamra: 1 db
Multifunkcionális ipari vákuumcsomagoló: 1 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Rozsdamentes olajkocsi: 2 db
Rozsdamentes eszköztároló kocsi: 2 db
Vákuumfőző: 1 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Csapágymalom: 1 db

Kutter: 1 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Energiaoptimalizáló, vezérlő, távfelügyelet, beléptető rendszer: 1 db
Élelmiszeripari hűtő önálló, önhordó, mozgatható, szállítható modul: 1 db (3. értékelési részszempont
vonatkozik rá)
Élelmiszeripari fagyasztó önálló, önhordó, mozgatható, szállítható modul: 1 db (3. értékelési részszempont
vonatkozik rá)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás ideje alatt helyszíni kiszállási határidő hibabejelentéstől
számított órában (legkedvezőbb: 2 óra, legkedvezőtlenebb: 24 óra) 10
2 3. Meghatározott eszközökre a jótállás ideje alatt kicserélési határidő kicserélés igénylése esetén
órában (legkedvezőbb: 6 óra, legkedvezőtlenebb: 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Az ellenszolgáltatás összege (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: VP-3-4.2.1-15 felhívásra 1814556349 sz. projekt
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére
álló anyagi fedezet összege a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában egyik rész
tekintetében sem éri el a közbeszerzés részenkénti becsült értékét, így ajánlatkérő a szerződés
teljesítéséhez szükséges pótfedezet biztosítására további támogatásra irányuló igényt nyújthat be.
Amennyiben a fentiekben hivatkozott támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél
kisebb összegben történő elfogadása az ajánlattételi határidő lejártát követően jut az ajánlatkérő
tudomására, a támogatási igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi
előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény - az ajánlatkérő által
igényelt összegben történő - elfogadását a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások
figyelembe vételével a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését
felfüggesztő feltételként is kiköti az alábbiak szerint. A szerződés teljesítéséhez szükséges pótfedezet
biztosítására szolgáló támogatás megítéléséről ajánlatkérő haladéktalanul, de legkésőbb tudomásra
jutásától számított három munkanapon belül a nyertes ajánlattevőt írásban tájékoztatja azzal, hogy a
tájékoztatás napját követő 5. munkanap a megkötött szerződés hatályba lépésének napjának minősül.
Ajánlatkérő a fenti feltételek teljesülése nélkül is bármikor dönthet úgy, hogy a fedezetet saját forrásból
biztosítja és a szerződést a megkötését követő 6 hónapon belül a nyertes ajánlattevőhöz intézett írásos,
egyoldalú nyilatkozatával hatályba lépteti azzal, hogy a tájékoztatás napját követő 5. munkanap minősül a
megkötött szerződés hatályba lépésének napjának. A szerződés megkötésétől számított 6. hónap lejártáig
hatályba nem léptetett szerződéstől ezen határidő lejártát követően bármelyik fél jogosult elállni.
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:
18189 / 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: Gyümölcsfeldolgozó
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:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Carpathian Food s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14216990
Postai cím: Galvaniho 7/D
Város: Bratislava
NUTS-kód: SK010
Postai irányítószám: 821 04
Ország: Szlovákia
E-mail: carpathianfood@protonmail.com
Telefon: +36 305067500
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 46557652
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: 381185022
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: Carpathian Food s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14216990
Postai cím: Galvaniho 7/D
Város: Bratislava
NUTS-kód: SK010

Postai irányítószám: 821 04
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 46557652
Hivatalos név: Gabor Meszaros
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61049062
Postai cím: Jungferngasse 2.
Város: Graz
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 18010
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU70053808
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:
2019/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 (22631/2019)
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: 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.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
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) 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: 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:
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.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 432593245 (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: 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 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 – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003
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:
10759 / 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: Ságvár-Som kerékpárút
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:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88162621
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu
Telefon: +36 34587357
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34587358
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 308493658
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 432593245
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: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88162621
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244
Hivatalos név: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54274176
Postai cím: Janek Géza Utca 8-10
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185417211
Hivatalos név: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47685402
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813696207
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:
2019/11/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Szabadszállás Város Önkormányzata (22746/2019)
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: Szabadszállás Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17376732
Postai cím: Kálvin Tér 1.
Város: Szabadszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Báldy Zoltán Tamás
Telefon: +36 76558006
E-mail: szabadszallas@szabadszallas.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: „Vállalkozási szerződés buszpályaudvar építésére ”
Hivatkozási szám: EKR000082972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213311-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szabadszállás Város Önkormányzata a tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztését célzó, a
biztonságosabb és az utasok igényeit jobban kiszolgáló közlekedést megvalósító projektet valósít meg
buszváró, buszperonok, buszforduló és kapcsolódó közlekedőút kialakításával.
A 6080 Szabadszállás, Honvéd út 5. szám alatti 641/2 helyrajzi szám alatti ingatlan jelenleg beépítetlen,
bekerítetlen üres belterületi telek, amit keletről a Kádár utca, északról a Hajcsár utca, nyugatról a Honvéd
utca. Az ingatlanon 141,18 m2 hasznos alapterületű, földszintes, fedett várótér (20,47 m2), váróterem (41,63
m2), férfi mosdó (4,86 m2), férfi WC (1,80 m2), női mosdó (4,86 m2), női WC (1,80 m2), akadálymentes
WC (10,36 m2), pihenő (15,73 m2), és különálló fedett várótér (19,20 m2) helyiségekből álló autóbusz
pályaudvar kivitelezésére kerül sor. Az épület végére tervezett fedett tér (20,47 m2) kerékpártárolóként fog
funkcionálni. A tervezett új épület szerkezetei és alaprajzi rendszere, funkcionális beosztása megfelel az
elvárt kritériumoknak. Az új épület energetikai szempontból is megfelelő az építési jogszabályoknak (az
épület kialakítása energetikai szempontok és szabályok (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) figyelembevételével
történik (hőszigetelés, kondenzációs kazán, előírásoknak megfelelő nyílászárók, napelemek elhelyezése,
stb.), továbbá megfelel az akadálymentesítési követelményeknek.
A terület adottságait figyelembe véve került meghatározásra a buszperonok és közlekedőút helyzete.
A buszperonok mérete a DAKK Zrt képviselőjének nyilatkozata alapján 18,0 m hosszúságú és 3,0 m
szélességű. A közlekedőút szélessége a peronok között 7,0 m, mindkét oldalon kiemelt szegéllyel
határolt. Az előírásoknak megfelelően autóbuszöblök kiépítése kizárólag bazaltbetonnal, vagy azzal
megegyező teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel készülhet, melyhez az utasok leszállítását
szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, peron kiépítése is kapcsolódik. A peronokra hulladékgyűjtőt és
kandelábert terveztünk kiépíteni
Az ingatlan két oldalán található járdák felújítását is el kell végezni. A meglévő 1,30-1,40 m szélességű
járdákat 1,50 m szélességűre kell átépíteni, kerti szegélyes megtámasztással. A déli buszperonhoz új
járda szakasz kialakítására kerül sor, 2,0 m szélességgel. A várható gyalogos forgalom megnövekedése
miatt és a közelben lévő közintézmények miatt, a szomszédos ingatlanon működő szakorvosi rendelő előtt
gyalogátkelő kerül kialakításra a szükséges megvilágítással.
A 641/2 hrsz. ingatlan Honvéd utcai és Hajcsár utcai járdái mellett meglévő vízelvezető árkok találhatók. Az
építés során terveztük az árkok kitakarítását és új átereszek beépítését
A Hajcsár utca és a Kádár utca érintett szakaszainak megerősítését kell elvégezni, mert összetöredezett és
kátyúsodott a meglévő burkolat. A megerősített szakaszoknál a burkolatot süllyesztett szegéllyel terveztük
megtámasztani. A felújított közutak teljes hossza 78 m.
A Hajcsár utcára a Honvéd utca és Kádár utca közötti szakasz mindkét oldalára 2 állásos párhuzamos
leállású parkolót terveztünk kialakítani, mivel a Honvéd utca túloldalán meglévő parkolók túlterheltek.
A Honvéd utcai csatlakozás és keresztező járda találkozásánál és a Hajcsár utcai járdakeresztezésnél is a
kiemelt szegélyt le kell futtatni 2,0 cm-es magasságra, az akadálymentesítés miatt.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 115783782 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: „Vállalkozási szerződés buszpályaudvar építésére ”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213311-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6080 Szabadszállás, Honvéd u. 5., hrsz. 641/2
(NUTS: HU331)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szabadszállás Város Önkormányzata a tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztését célzó, a
biztonságosabb és az utasok igényeit jobban kiszolgáló közlekedést megvalósító projektet valósít meg
buszváró, buszperonok, buszforduló és kapcsolódó közlekedőút kialakításával.
A 6080 Szabadszállás, Honvéd út 5. szám alatti 641/2 helyrajzi szám alatti ingatlan jelenleg beépítetlen,
bekerítetlen üres belterületi telek, amit keletről a Kádár utca, északról a Hajcsár utca, nyugatról a Honvéd
utca. Az ingatlanon 141,18 m2 hasznos alapterületű, földszintes, fedett várótér (20,47 m2), váróterem (41,63
m2), férfi mosdó (4,86 m2), férfi WC (1,80 m2), női mosdó (4,86 m2), női WC (1,80 m2), akadálymentes
WC (10,36 m2), pihenő (15,73 m2), és különálló fedett várótér (19,20 m2) helyiségekből álló autóbusz
pályaudvar kivitelezésére kerül sor. Az épület végére tervezett fedett tér (20,47 m2) kerékpártárolóként fog
funkcionálni. A tervezett új épület szerkezetei és alaprajzi rendszere, funkcionális beosztása megfelel az
elvárt kritériumoknak. Az új épület energetikai szempontból is megfelelő az építési jogszabályoknak (az
épület kialakítása energetikai szempontok és szabályok (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) figyelembevételével
történik (hőszigetelés, kondenzációs kazán, előírásoknak megfelelő nyílászárók, napelemek elhelyezése,
stb.), továbbá megfelel az akadálymentesítési követelményeknek.
A terület adottságait figyelembe véve került meghatározásra a buszperonok és közlekedőút helyzete.
A buszperonok mérete a DAKK Zrt képviselőjének nyilatkozata alapján 18,0 m hosszúságú és 3,0 m
szélességű. A közlekedőút szélessége a peronok között 7,0 m, mindkét oldalon kiemelt szegéllyel
határolt. Az előírásoknak megfelelően autóbuszöblök kiépítése kizárólag bazaltbetonnal, vagy azzal
megegyező teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel készülhet, melyhez az utasok leszállítását
szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, peron kiépítése is kapcsolódik. A peronokra hulladékgyűjtőt és
kandelábert terveztünk kiépíteni
Az ingatlan két oldalán található járdák felújítását is el kell végezni. A meglévő 1,30-1,40 m szélességű
járdákat 1,50 m szélességűre kell átépíteni, kerti szegélyes megtámasztással. A déli buszperonhoz új
járda szakasz kialakítására kerül sor, 2,0 m szélességgel. A várható gyalogos forgalom megnövekedése
miatt és a közelben lévő közintézmények miatt, a szomszédos ingatlanon működő szakorvosi rendelő előtt
gyalogátkelő kerül kialakításra a szükséges megvilágítással.
A 641/2 hrsz. ingatlan Honvéd utcai és Hajcsár utcai járdái mellett meglévő vízelvezető árkok találhatók. Az
építés során terveztük az árkok kitakarítását és új átereszek beépítését
A Hajcsár utca és a Kádár utca érintett szakaszainak megerősítését kell elvégezni, mert összetöredezett és
kátyúsodott a meglévő burkolat. A megerősített szakaszoknál a burkolatot süllyesztett szegéllyel terveztük
megtámasztani. A felújított közutak teljes hossza 78 m.
A Hajcsár utcára a Honvéd utca és Kádár utca közötti szakasz mindkét oldalára 2 állásos párhuzamos
leállású parkolót terveztünk kialakítani, mivel a Honvéd utca túloldalán meglévő parkolók túlterheltek.
A Honvéd utcai csatlakozás és keresztező járda találkozásánál és a Hajcsár utcai járdakeresztezésnél is a
kiemelt szegélyt le kell futtatni 2,0 cm-es magasságra, az akadálymentesítés miatt.

Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 környezetvédelmi szempontok érvényesülése (min. 0 db – max. 8 db) 15
2 többletjótállás időtartama (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00002
II.2.9) További információ:
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit
kell alkalmazni.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés buszpályaudvar építésére ”
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:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86268392
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét-Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@mesterbau.hu
Telefon: +36 705195838
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90083628
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 115783782
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: Generál-Kontakt Építőipari, Műszaki, Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23948734
Postai cím: Mátyás király Utca
Város: Abony
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22122751213
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203
Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86268392
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét-Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588203
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
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:
A Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján el nem bírálat ajánlattevők:
Horváth Építőmester Zrt.
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlata/pontszám/súlyozott pontszám
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) 70 nettó 136 742 299,- Ft 8,47/592,9
2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (min. 0 db – max. 6 db) 15 4 6,67/100.05
3. részszempont: többletjótállás időtartama (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 15 0 0
Összesített pont 692,95
Ajánlatkérő 2019. június 21. napján az ajánlattevőket felkérte az ajánlati kötöttségük fenntartására. A
Generál-Kontakt Építőipari, Műszaki, Szolgáltató Betéti Társaság (2740 Abony, Mátyás király út 0157.)
ajánlattevő nem nyújtott be nyilatkozatot az ajánlati kötöttség fenntartására, így Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (2)
bekezdés alapján az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.
1. Ajánlattevő neve: Generál-Kontakt Építőipari, Műszaki, Szolgáltató Betéti Társaság (2740 Abony, Mátyás
király út 0157.):
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 151 200 452
2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (min . 0 db – max. 6 db): 1
3. részszempont: többletjótállás időtartama (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 2
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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-Csanádi Egyházmegye (22648/2019)
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-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26697727
Postai cím: Aradi vértanúk Tere 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss-Rigó László püspök
Telefon: +36 62420932
E-mail: palyazat@szeged-csanad.hu
Fax: +36 62420932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szeged-csanad.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Újkígyós, Szent Erzsébet Szeretetotthon felújítása
Hivatkozási szám: EKR001422872019
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:
Újkígyós, Szent Erzsébet Szeretetotthon felújítása
- külső homlokzati ablakok cseréje 104 db,
- ajtók cseréje 14 db,
- homlokzati hőszigetelés 1238 m2,
- zárófödém hőszigetelése 621,19 m2,
- kazáncsere 2 db
- 15kW napelem
Ajánlatkérő az építési beruházást feltételes közbeszerzésként folytatja le. A szerződés akkor és azzal a
feltétellel lép hatályba, hogy Ajánlatkérő KEHOP-5.2.13 pályázati kiírásra benyújtott pályázata alapján az
ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges támogatást elnyeri, vagy az ellenszolgáltatást egyéb forrásból
teljesíteni tudja.
A teljesítésre vonatkozó feltételek:
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a hatályos
jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált
termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki
leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket
érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése
mellett lehetősége van kiváltani.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott termékekkel
egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.
Minden, a műszaki leírásban, a költségvetésben azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy
márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de
ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka megjelölésével, ellenkező
esetben (megjelölés hiányában) a műszaki leírásban és költségvetésben megjelölt konkrét termék és márka
szerinti megajánlásnak tekintendő.
A költségvetési kiírást kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 127736108 (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: Újkígyós, Szent Erzsébet Szeretetotthon felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45320000-6

További tárgyak:

45350000-5

Kiegészítő szójegyzék

45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5661 Újkígyós, Radnóti u. 1. (terveken Park u. 2.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újkígyós, Szent Erzsébet Szeretetotthon felújítása
- külső homlokzati ablakok cseréje 104 db,
- ajtók cseréje 14 db,
- homlokzati hőszigetelés 1238 m2,
zárófödém hőszigetelése 621,19 m2,
- kazáncsere 2 db
- 15kW napelem
Ajánlatkérő az építési beruházást feltételes közbeszerzésként folytatja le. A szerződés akkor és azzal a
feltétellel lép hatályba, hogy Ajánlatkérő KEHOP-5.2.13 pályázati kiírásra benyújtott pályázata alapján az
ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges támogatást elnyeri, vagy az ellenszolgáltatást egyéb forrásból
teljesíteni tudja.
A teljesítésre vonatkozó feltételek:
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a hatályos
jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált
termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki
leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket
érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése
mellett lehetősége van kiváltani.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott termékekkel
egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.
Minden, a műszaki leírásban, a költségvetésben azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy
márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de
ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka megjelölésével, ellenkező
esetben (megjelölés hiányában) a műszaki leírásban és költségvetésben megjelölt konkrét termék és márka
szerinti megajánlásnak tekintendő.
A költségvetési kiírást kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban meghatározva, min. 1
– max. 15 munkanap) 15
2 A fizikai teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma
(max. 5 fő) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13 jelű pályázati kiírás.
II.2.9) További információ:
A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák nem építési engedély kötelesek.
Ajánlatkérő a közbeszerzést feltételes közbeszerzésként folytatja le. A vállalkozási szerződés akkor és
azzal a feltétellel lép hatályba, hogy Ajánlatkérő a szükséges fedezettel támogatásból vagy más forrásból
maradéktalanul rendelkezik.
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: Újkígyós, Szent Erzsébet Szeretetotthon 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:

2019/11/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29564497
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: novusdom@gmail.com
Telefon: +36 207708463
Internetcím(ek): (URL) www.novusdom.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14663868204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 140050000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 127736108
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: napelemes
rendszer kiépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Evo-Komplex Épületszigetelő és Kivitelező Korlátolt Felelősségi Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62751401
Postai cím: Hock János Út 51.
Város: Zalaegerszeg

NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@evokomplex.hu
Telefon: +36 202596822
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14580828220
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 130185425 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: Evo-Komplex Épületszigetelő és Kivitelező Korlátolt Felelősségi Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62751401
Postai cím: Hock János Út 51.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14580828220
Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29564497
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14663868204
Hivatalos név: Premier Ablakvilág Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77608390
Postai cím: Alíz Utca 6/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13818230243
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:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (22788/2019)
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: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35756712
Postai cím: Szent Vendel Utca 37/A.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Viktória
Telefon: +36 22513496
E-mail: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu
Fax: +36 22513497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.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: Útszóró só beszerzése, 2019
Hivatkozási szám: EKR001280962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34927100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Útszóró só 1200 tonna mennyiségben. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi és ennek megfelelően
az ajánlati árnak tartalmaznia kell az útszóró sónak a 8000 Székesfehérvár, Kiskút útján elhelyezkedő
sótárolóba történő leszállítását és - az ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett időpontban - történő berakását
is. A megadott 1200 tonna mennyiség a szerződés legalacsonyabb értékét jelenti, az ajánlatkérő kiköti
a megadott mennyiségtől való eltérés lehetőségét, melynek legnagyobb mértéke +30% (azaz +360
tonna) (" opcionális mennyiség"). Teljesítési határidő: az első 600 tonna leszállítása és berakása 2019.
november 15-ig, a további 600 tonna leszállítása és berakása pedig az ajánlatkérő felhívása alapján, a
felhívástól számított 5 munkanapon belül. Az opcionális mennyiséget is az ajánlatkérő felhívásától számított
5 munkanapon belül kell leszállítani és berakni. Az ajánlatkérő 5 munkanapon belül történő leszállításra
vonatkozó felhívásának hiányában a 600 tonnát és az opcionális mennyiséget 2020. március 15-ig kell
leszállítani és berakni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32682000 (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: Útszóró só beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Kiskút útja
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útszóró só 1200 tonna mennyiségben. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi és ennek megfelelően
az ajánlati árnak tartalmaznia kell az útszóró sónak a 8000 Székesfehérvár, Kiskút útján elhelyezkedő
sótárolóba történő leszállítását és - az ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett időpontban - történő berakását
is. A megadott 1200 tonna mennyiség a szerződés legalacsonyabb értékét jelenti, az ajánlatkérő kiköti
a megadott mennyiségtől való eltérés lehetőségét, melynek legnagyobb mértéke +30% (azaz +360
tonna) (" opcionális mennyiség"). Teljesítési határidő: az első 600 tonna leszállítása és berakása 2019.

november 15-ig, a további 600 tonna leszállítása és berakása pedig az ajánlatkérő felhívása alapján, a
felhívástól számított 5 munkanapon belül. Az opcionális mennyiséget is az ajánlatkérő felhívásától számított
5 munkanapon belül kell leszállítani és berakni. Az ajánlatkérő 5 munkanapon belül történő leszállításra
vonatkozó felhívásának hiányában a 600 tonnát és az opcionális mennyiséget 2020. március 15-ig kell
leszállítani és berakni.
(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 egységár (nettó Ft/tonna) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4) pontban megadott 1200 tonna mennyiség a szerződés legalacsonyabb
értékét jelenti, az ajánlatkérő kiköti a megadott mennyiségtől való eltérés lehetőségét, melynek
legnagyobb mértéke +30% (azaz +360 tonna) ("opcionális mennyiség").
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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) pont értelmezése: Teljesítési határidő: az első 600 tonna leszállítása és berakása 2019. november
15-ig, a további 600 tonna leszállítása és berakása pedig az ajánlatkérő felhívása alapján, a felhívástól
számított 5 munkanapon belül. Az opcionális mennyiséget is az ajánlatkérő felhívásától számított 5
munkanapon belül kell leszállítani és berakni. Az ajánlatkérő 5 munkanapon belül történő leszállításra
vonatkozó felhívásának hiányában a 600 tonnát és az opcionális mennyiséget 2020. március 15-ig kell
leszállítani és berakni.
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: Útszóró só 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:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Solinwest Agro Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17601630
Postai cím: Tallér Utca 10
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: info@solinwest.hu
Telefon: +36 309540149
Internetcím(ek): (URL) www.solinwest.hu
Fax: +36 27540022
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25277362213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29952000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32682000
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: logisztikai feladatok
ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Solinwest Agro Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17601630
Postai cím: Tallér Utca 10
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25277362213
Hivatalos név: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59758792
Postai cím: József Attila Utca 37
Város: Magy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4556
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10604540215
Hivatalos név: Sipőcz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64651684
Postai cím: Határmalom Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11914055242
Hivatalos név: Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52857317
Postai cím: Gát Utca 4-10.
Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10359264213
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:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 (22320/2019)
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: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sarkadi Anita
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: ROHU-35 -Meditációs tér kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000980092019
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 szarvasi arborétumban megvalósuló Meditációs tér interaktív elemeinek elkészítése, beszerelése, illetve
ahhoz kapcsolódóan a Meditációs tér kivitelezése 2500 m2 területen
A megvalósuló MEDITÁCIÓS TÉR művészeti kialakítású szellemi alkotásai, interaktív elemekkel
és a modern technológia alkalmazásával közelebb hozzák a kereszténység és a hit tematikáját. A
tanösvényszerű megjelenítés során állomásonként kerülnek bemutatásra Jónás története, valamint néhány
ismert bibliai ikon meséje, mindez egyedi tervezésű, élményalapú kültéri interaktív kiállítási elemekkel
valósul meg.
A meditációs tér kialakítása során összesen hét elemet kell megépíteni és üzembe helyezni az alábbiak
szerint:
A meditációs tér elemei:
Meditációs tér 1. – Barlang (Bibliai "Ikonok" meséi interaktív installációval): alapterület:20m2, 10m2 korhű
előtető, belső magasság 2,2 m, a nyílás szélessége 2m.
Meditációs tér 2. - Szikla, vízesés és fahíd ("Fakassz vizet a sziklából!" interaktív elem): alapterület 20m2 ,
változó magasság, legmagasabb pontja 4m. A fahíd 5m2.
Meditációs tér 3. - Siloám tava és kishajós csatorna: a kialakításra kerülő vízfelület 1100m2, a vízmélység
változó max. 50. cm.
Meditációs tér 4. - Cet - Jónás és üveghíd (Jónás története holografikus interakció, Üveghíd alatt
mélységillúzió kialakítása) A cet 7 m hosszú 2,5 m átmérőjű úszótest, amelynek a szájnyílása 1,5m széles, 2
m magas. 10m2 korhű fahíd, amely 4 m2 üveg járófelülettel rendelkezik.
Meditációs tér 5. - Taposómalom és vízátemelő szerkezet. A kerék 4 m átmérőjű és 80 cm széles.
Meditációs tér 6. - Oszlopcsarnok rom (Interaktív szónoki pulpitus kialakítása). 20m2 alapterületen
helyezkedik el az oszlopcsarnok, az oszlopok változó magasságúak, a művészeti installációnak
megfelelően.
Meditációs tér 7. - Korhű ételeket és játékokat bemutató tér a korhűvé alakított tanyaépületben 2x20m2
bemutatótér és a hozzá kapcsolódó kerti játéktér 100m2 alapterületen helyezkedik el.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a fenti elemek helyszíni beállítása és üzembe helyezése is.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás 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: 51000308 (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: Meditációs tér kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8

Kiegészítő szójegyzék

45111100-9
45221113-7
45223000-6
45450000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Arborétum, Hrsz.: Békésszentandrás 074/2
alatti ingatlanon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szarvasi arborétumban megvalósuló Meditációs tér interaktív elemeinek elkészítése, beszerelése, illetve
ahhoz kapcsolódóan a Meditációs tér kivitelezése 2500 m2 területen
A megvalósuló MEDITÁCIÓS TÉR művészeti kialakítású szellemi alkotásai, interaktív elemekkel
és a modern technológia alkalmazásával közelebb hozzák a kereszténység és a hit tematikáját. A
tanösvényszerű megjelenítés során állomásonként kerülnek bemutatásra Jónás története, valamint néhány
ismert bibliai ikon meséje, mindez egyedi tervezésű, élményalapú kültéri interaktív kiállítási elemekkel
valósul meg.
A meditációs tér kialakítása során összesen hét elemet kell megépíteni és üzembe helyezni az alábbiak
szerint:
Meditációs tér 1. – Barlang (Bibliai "Ikonok" meséi interaktív installációval): alapterület:20m2, 10m2 korhű
előtető, belső magasság 2,2 m, a nyílás szélessége 2m.
Munkák:
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA (Bozót- és cserjeirtás)
FÖLDMUNKA, ALAPOZÁS
Földkitermelés, mozgatás 20-50 m között 10,0m3
Altalaj, tükör tömörítés 5,0m3
Alapozás készítése 1,0m3
VÁZSZERKEZET ÉS FELÜLET KIALAKÍTÁSA
Fa szerkezetű váz készítése, amennyiben szükséges könnyű acélszerkezettel megerősítve 44,0légm3
Padozat kialakítása 20,0m2
PUR ill. XPS műanyag hab szerkezetre erősítése vagy fújása 47,0m2
Természetes kő elhelyezése 1,0m3
Felületi kialakítás speciális műgyanta habarccsal 47,0m2
INTERAKTÍV ELEM KIALAKÍTÁSA
Bibliai "Ikonok" meséi interaktív installáció 5,0 klt
BEFEJEZŐ MUNKÁK
Vízszintes és rézsűs felületek rendezése 27,0m2
Füvesítés, növénytelepítés 27,0m2
Meditációs tér 2. - Szikla, vízesés és fahíd ("Fakassz vizet a sziklából!" interaktív elem): alapterület 20m2 ,
változó magasság, legmagasabb pontja 4m. A fahíd 5m2.
Munkák:
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA (Bozót- és cserjeirtás)
FÖLDMUNKA, ALAPOZÁS
Földkitermelés, mozgatás 20-50 m között 15,0m3
Altalaj, tükör tömörítés 7,0m3
Alapozás készítése a szikla részére 1,80m3

Alapozás készítése a híd részére 2,50m3
VÁZSZERKEZET ÉS FELÜLET KIALAKÍTÁSA
Fa szerkezetű váz készítése, amennyiben szükséges könnyű acélszerkezettel megerősítve 72,0légm3
PUR ill. XPS műanyag hab szerkezetre erősítése vagy fújása 63,0m2
Természetes kő elhelyezése 1,50m3
Felületi kialakítás speciális műgyanta habarccsal 63,0m2
Fa szerkezetű híd készítése 5,0m2
INTERAKTÍV ELEM KIALAKÍTÁSA
"Fakassz vizet a sziklából!" interaktív elem 1,0klt
BEFEJEZŐ MUNKÁK
Vízszintes és rézsűs felületek rendezése 32,0m2
Füvesítés 4 dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával 32,0m2
Meditációs tér 3. - Siloám tava és kishajós csatorna: a kialakításra kerülő vízfelület 1100m2, a vízmélység
változó max. 50. cm.
Munkák:
ÉPÍTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA (Bozót- és cserjeirtás)
FÖLDMUNKA, ALAPOZÁS
Földkitermelés, régi munkagödrök rendezése, mozgatás 20-50 m között 1020,0m3
Altalaj, tükör tömörítés 1100,0m2
Tükör készítése 1100,0m2
FELÜLET KIALAKÍTÁSA, VÍZSZIGETELÉS
Tófólia lemezes vízszigetelés elhelyezése 1100,0m2
Természetes kőszórás készítése 34,0m3
BEFEJEZŐ MUNKÁK
Vízszintes és rézsűs felületek rendezése 210,0m2
Füvesítés, növénytelepítés 210,0m2
Meditációs tér 4. - Cet - Jónás és üveghíd (Jónás története holografikus interakció, Üveghíd alatt
mélységillúzió kialakítása) A cet 7 m hosszú 2,5 m átmérőjű úszótest, amelynek a szájnyílása 1,5m széles, 2
m magas. 10m2 korhű fahíd, amely 4 m2 üveg járófelülettel rendelkezik.
Munkák:
FÖLDMUNKA, ALAPOZÁS
Földkitermelés, régi munkagödrök rendezése, mozgatás 20-50 m között 7,0m3
Alapozás készítése 5,50m3
VÁZSZERKEZET ÉS FELÜLET KIALAKÍTÁSA
Fa szerkezetű váz készítése, amennyiben szükséges könnyű acélszerkezettel megerősítve 70,00légm3
PUR ill. XPS műanyag hab szerkezetre erősítése vagy fújása 65,0m2
Természetes kő elhelyezése 3,50m3
Felületi kialakítás speciális műgyanta habarccsal 65,0m2
Üveghíd építése 4,0m2
Fa szerkezetű híd készítése a cet belsejének megközelíthetősége érdekében: 10,00m2
INTERAKTÍV ELEM KIALAKÍTÁSA
Jónás története holografikus interakció 1,0klt
Üveghíd alatt mélységillúzió kialakítása 1,0klt
Meditációs tér 5. - Taposómalom és vízátemelő szerkezet. A kerék 4 m átmérőjű és 80 cm széles.
Munkák:
ALAPOZÁS
Alapozás készítése 6,20m3
VÁZSZERKEZET ÉS FELÜLET KIALAKÍTÁSA
Fa szerkezetű taposómalom váz készítése, amennyiben szükséges acélszerkezettel megerősítve, 4,00
méter átmérő x 0,80 m szélességű 1,0klt
Meditációs tér 6. - Oszlopcsarnok rom (Interaktív szónoki pulpitus kialakítása). 20m2 alapterületen
helyezkedik el az oszlopcsarnok, az oszlopok változó magasságúak, a művészeti installációnak
megfelelően.
Munkák:
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA (Bozót- és cserjeirtás)
FÖLDMUNKA, ALAPOZÁS
Földkitermelés, mozgatás 20-50 m között 7,20m3
Altalaj, tükör tömörítés 4,50m3
Alapozás készítése 4,50m3
VÁZSZERKEZET ÉS FELÜLET KIALAKÍTÁSA

Fa szerkezetű váz készítése, amennyiben szükséges könnyű acélszerkezettel megerősítve 50,00légm3
PUR ill. XPS műanyag hab szerkezetre erősítése vagy fújása 82,0m2
Természetes kő elhelyezése 2,0m3
Felületi kialakítás speciális műgyanta habarccsal 82,0m2
INTERAKTÍV ELEM KIALAKÍTÁSA
Interaktív szónoki pulpitus kialakítása 1,0klt
BEFEJEZŐ MUNKÁK
Vízszintes felületek rendezése 56,0m2
Füvesítés, növénytelepítés 56,0m2
Meditációs tér 7. - Korhű ételeket és játékokat bemutató tér a korhűvé alakított tanyaépületben 2x20m2
bemutatótér és a hozzá kapcsolódó kerti játéktér 100m2 alapterületen helyezkedik el.
Munkák:
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA (Bozót- és cserjeirtás)
BONTÁSI MUNKÁK
Rossz állapotban lévő tetőszerkezet bontása 160,0m2
Rossz állapotban lévő falak bontása 15,0m2
SZERKEZET ÉS FELÜLET KIALAKÍTÁSA
Térdfal megerősítése 1 m magasságig 42,0m2
Meglévő födémszerkezet deszkázása 98,0m2
Deszkázott födém bitumenes lemezzel való szigetelése 98,0m2
Döngölt hatású padló kialakítása 98,0m2
Kő hatású korhű homlokzat kialakítása 147,0m2
Belső falak meszelése 250,0m2
Nyílászárók cseréje ácsolt szerkezetűre 5,0db
Korhű játékok elhelyezése 1,0klt
Korhű játszótér körbekerítése 35,0m
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás időtartama (hónap) (min. 12- max. 36 hónap) 10
2 M/1.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott MV-É vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal rendelkező szakember többlettapasztalata (hónap) (min. 0- max. 36 hónap) 6
3 M/1.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott projektvezető interaktív elemeket
tartalmazó megvalósult projektekben szerzett többlettapasztalata (db) (min. 0- max. 5 db) 6
4 M/1.3. alk. köv. tekintetében bemutatott szakember tapasztalata kültéren megvalósult alkotások
és/vagy kiállítások (szobrok, kerámiák, installációk) tekintetében (db) (min. 0- max. 5 db) 8
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (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: ROHU-35 „Greening footprints” Interreg pályázat
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: SZIE-K/3167-37/2019 Rész száma: Elnevezés: Meditációs tér kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/14 (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: EDAN ENERGO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16068052
Postai cím: Rákóczi Út 40. 4/20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1072

Ország: Magyarország
E-mail: info@epgepterv.hu
Telefon: +36 703691591
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25447943242
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: 51000308
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, interaktív projektvezető, képzőművész szakember.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Gerixon Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69141117
Postai cím: Sajószigeti Út 2/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11063582205
Hivatalos név: EDAN ENERGO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16068052
Postai cím: Rákóczi Út 40. 4/20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25447943242
Hivatalos név: Bódva-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69469251
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14713451205
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:
2019/08/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye (22791/2019)
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: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32544262
Postai cím: Vízpart Krt 3.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galsi Tibor
Telefon: +36 208041998
E-mail: galsitibor@szktteszi.hu
Fax: +36 208041998
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szktteszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.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: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
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: Szolnok, Vízpart krt irodaépület átalakítás-építés
Hivatkozási szám: EKR001366222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szolnok, Vízpart krt. 3. szám, 16467/8 hrsz. alatti ingatlanon otthona és szociális otthon működik. Az
ingatlanon négy különálló épület található, melyek közül a „D” jelű épület irodaként üzemel.
Dolgozói létszám bővítés miatt az épületben a jelenleg rendelkezésre álló irodákon túl újabb irodák
kialakítására van szükség.
A tervezett iroda bővítést építtető kérésének megfelelően, épületen belül, a meglévő földszinti gépkocsi
tároló átalakításával, továbbá a jelenleg üres padlástér beépítésével lehet megoldani.
A tervezett átalakítás és tetőtér beépítés az ingatlan beépítettségét nem érinti.
Az épület tartószerkezeti részeit érinti, erre vonatkozóan statikai szakvélemény készül.
Az épület homlokzati kialakítását minimális mértékben érinti, de az épület kontúrját, tömegét, magassági
méreteit érintetlenül hagyja. Kizárólag az épület hasznos alapterületében történik változás, a padlástér
beépítésének köszönhetően.
Az ingatlanon keresztül haladó szabályozási vonalat, továbbá a telek fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi
területét a tervezett építési munkák egyáltalán nem érintik.
A tervezett építési munkák az ingatlant településképi, tájképvédelmi szempontból nem érintik.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 124500000 (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: Szolnok, Vízpart krt irodaépület átalakítás-építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Vízpart krt. 3. (hrsz.: 16467/8)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Szolnok, Vízpart krt. 3. szám, 16467/8 hrsz. alatti ingatlanon otthona és szociális otthon működik. Az
ingatlanon négy különálló épület található, melyek közül a „D” jelű épület irodaként üzemel.
Dolgozói létszám bővítés miatt az épületben a jelenleg rendelkezésre álló irodákon túl újabb irodák
kialakítására van szükség.
A tervezett iroda bővítést építtető kérésének megfelelően, épületen belül, a meglévő földszinti gépkocsi
tároló átalakításával, továbbá a jelenleg üres padlástér beépítésével lehet megoldani.
A tervezett átalakítás és tetőtér beépítés az ingatlan beépítettségét nem érinti.
Az épület tartószerkezeti részeit érinti, erre vonatkozóan statikai szakvélemény készül.
Az épület homlokzati kialakítását minimális mértékben érinti, de az épület kontúrját, tömegét, magassági
méreteit érintetlenül hagyja. Kizárólag az épület hasznos alapterületében történik változás, a padlástér
beépítésének köszönhetően.
Az ingatlanon keresztül haladó szabályozási vonalat, továbbá a telek fakadó és szivárgó vizek elleni védelmi
területét a tervezett építési munkák egyáltalán nem érintik.
A tervezett építési munkák az ingatlant településképi, tájképvédelmi szempontból nem érintik.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(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 jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve,
24 hónap + min 0, max. 24 hónap) 20
2 3.) Környezetvédelmi fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat része) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1.) Teljes nettó vállalkozói díj (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:
II.2.5) pont folytatása:
1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70
2.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + min 0, max. 24
hónap) / Súlyszám 20
3.) Környezetvédelmi fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat része) / Súlyszám: 10
3.1) Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása érdekében tett intézkedések: Vállalja szilárd vagy legalább
zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kialakítását, ill. igénybevételét (igen vagy nem)
3.2) Talajszennyezés csökkentése érdekében tett intézkedések: A járművek, munkagépek tankolása
kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal
kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson (igen vagy nem)
3.3) Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának
zavartalansága érdekében tett intézkedések
3.3.1) Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a keletkezett összes építési hulladék
tömegének 5 %-ban (igen vagy nem)
3.3.2) A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív
gyűjtésének biztosítása (igen vagy nem)
3.3.3) Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet
helyszínen tartását (igen vagy nem)
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: Szolnok, Vízpart krt irodaépület átalakítás-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:
2019/11/21 (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: Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98126532
Postai cím: Pollack M. Út 3

Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: vojtku.laszlo@greenplan.hu
Telefon: +36 704138621
Internetcím(ek): (URL) https://www.greenplan.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468205
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: 124500000
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: Zsaluzás
és állványozás; Irtás, föld és sziklamunka; Síkalapozás; Helyszíni beton és vasbeton munka;
Előregyártott
épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése; Falazás és egyéb kőműves munka;
Ácsmunka;Vakolás és rabicolás; Szárazépítés; Tetőfedés; Hideg- és melegburkolatok készítése;
aljzat előkészítés; Bádogozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98126532
Postai cím: Pollack M. Út 3
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468205
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:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Szolnoki Törvényszék (22726/2019)
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: Szolnoki Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70578205
Postai cím: Kossuth Lajos Út 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Siposné Balku Erika
Telefon: +36 56501471
E-mail: siposnee@szolnokit.birosag.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://birosag.hu/torvenyszekek/szolnoki-torvenyszek
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
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: Élőerős személy-és vagyonvédelmi feladatok
Hivatkozási szám: EKR000686002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő 39 hónapra ( várhatóan 2019. október 01-2022. december 31. napja közötti időszakra)
vonatkozóan határozott idejű szerződést kíván kötni a Szolnoki Törvényszék, Szolnok, Kossuth út 1. szám
(alapterület 5.937 m2) alatti épületének és a Szolnok, Baross út 1. szám alatti, a Szolnoki Törvényszék
tulajdonát képező 5-6. emeleti épületrészének(alapterület 1.062 m2) élőerős fegyveres és fegyvernélküli
személy-és vagyonvédelemi feladatok ellátására az alábbiak szerint:
A Szolnok, Kossuth út 1. szám alatti épületben 1 őrnek az év minden napján 24 órában fegyveres őri
szolgálatot kell ellátnia, emellett a munkanapokon további 2 őrnek fegyvernélküli reggel 7.30 órától délután
16.30 óráig napi 9 órában őrszolgálatot kell ellátnia. Az általános személy- és vagyonvédelmi tevékenység
mellett az utóbbi két őr feladata az épületbe történő beléptetés, ennek során a fémkereső, csomagvizsgáló
berendezések és a fegyvertároló kezelése, és szükség esetén az épületbe érkező ügyfelek útbaigazítása is.
A Szolnok, Baross út 1. szám alatti épület 5-6. emeleti épületrészében munkanapokon 1 őrnek fegyvernélküli
reggel 8.00 órától 16.00 óráig napi 8 órában őrszolgálatot kell ellátnia.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy – amennyiben az Ajánlatkérő kijelölt vezetője az Ajánlattevő
képviselőjét akár szóbeli (telefonon) utasítással felkéri - az élőerős személy- és vagyonvédelmi feladatokat
az Ajánlatkérő által a közölt többletlétszámmal az utasításadás időpontjától számított 24 órán belül, az
utasítás adását kiváltó ok megszűnésének időpontjáig megerősíti.
A szükséges biztonsági szolgálat ellátásának helyi követelményeit a Szolnoki Törvényszék Elnöke, illetve a
bíróságok Elnökei határozzák meg.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt, hogy a szolgáltatás helyszínének és környékének megtekintése
és megvizsgálása, valamint a Bíróság Őrszolgálati Szabályzatának áttanulmányozása alapján köteles az
Őrszolgálati Szabályzat folyamatos aktualizálására és szükség szerinti változtatására javaslatot tenni.
A szolgálatot ellátó szakszemélyzetnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell erkölcsi
bizonyítvánnyal, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő szakképesítéssel, valamint a további
szükséges okmányokkal - alapfokú sugárvédelmi képzettséggel az ionizáló sugárzást kibocsátó
berendezéssel végzendő tevékenységhez [487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni
védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési ás ellenőrzési rendszerről] azon munkavállalók
esetében, akik csomagvizsgáló röntgenkészülékkel felszerelt épületben teljesítenek szolgálatot.
Az Ajánlattevőnek az őrutasítást a teljesítési helyként meghatározott 2 db objektumra valamennyi szervezeti
egységre külön-külön kell elkészítenie. Az elkészítésért és annak kiadásáért mindenkor az Ajánlattevő
felelős. Az utasítás készítésénél figyelembe kell venni az őrzendő terület és a feladat sajátosságait. Ennek
megfelelően az őrutasítás az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
- Az őrutasítás célja a vonatkozó, hatályos jogszabályok, a járásbíróságok biztonságra vonatkozó szabályzói
és az Ajánlattevő belső utasításai alapján egységes rendszerbe foglalva meghatározni azon szabályokat,
utasításokat, melyek biztosítják a fegyveres és a nem fegyveres személy- és vagyonvédelmi feladatok
rendeltetésszerű ellátását,
- A személy- és vagyonőr megbízólevéllel ellátva, fényképes munkáltatói igazolvánnyal, formaruhában
és szolgálati jelvénnyel teljesítheti feladatát. Kötelezettsége a bíróságok munkavállalóinak, valamint
ügyfeleinek a létesítmény területén történő védelme, az objektumaiban elhelyezett, a tulajdonát képező vagy
kezelésében lévő vagyontárgyak, értékek őrzése, a tárgyalótermek biztosítása, a jogsértő cselekmények és
a rendkívüli események megelőzése és elhárítása, az esetlegesen bekövetkezett eseményekkor az azonnali
intézkedések végrehajtása, a helyszín és a rend fenntartása
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a tevékenysége végzéséhez szükséges jogerős határozattal.
Tájékoztatásul a fix telepítésű, ionizáló sugárzást létrehozó, radioaktív anyagot nem tartalmazó

csomagvizsgáló röntgenberendezés típusa a Szolnoki Törvényszék Kossuth út 1. szám alatti épületben:
Smiths Heimann HS 6040di:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megjelölt teljes mennyiségtől +20%-kal eltérhet, melynek keretében a
meghatározott őrzés-védelmi feladatok ellátásán túl - eseti, vagy állandó jelleggel, külön térítés ellenében,
Ajánlattevő köteles megerősített őrzés – védelmi szolgáltatás biztosítására Ajánlatkérő részére, az
alapszolgáltatásban megjelölt helyszín bármelyikében.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció részét képező „MŰSZAKI LEÍRÁS” dokumentum
tartalmazza.
Kbt. 61.§ (4) bekezdés indokai: a szolgáltatás teljesítése során szükséges élőerő munka és irányítási
vezetők vezénylése miatt részajánlattétel esetén a munkaszervezés hatékonyságából fakadó
költségcsökkenés nem érvényesül
A Kbt. 2. § (1) bekezdése figyelembevételével Ajánlatkérő előírja, hogy az értékelési szempontban megadott
egyösszegű nettó ajánlati árat (Ft/hó) tekintetében a 2019.október.01-2022. dec.31.-ig terjedő napokra
számított havi általány ár figyelembe vételével adják meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 102832704 (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: Élőerős személy-és vagyonvédelmi feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Kossuth út 1. szám és 5000 Szolnok, Baross út
1. szám alatti ingatlan 5-6. emeleti épületrészében
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő 39 hónapra ( várhatóan 2019. október 01-2022. december 31. napja közötti időszakra)
vonatkozóan határozott idejű szerződést kíván kötni a Szolnoki Törvényszék, Szolnok, Kossuth út 1. szám
(alapterület 5.937 m2) alatti épületének és a Szolnok, Baross út 1. szám alatti, a Szolnoki Törvényszék
tulajdonát képező 5-6. emeleti épületrészének(alapterület 1.062 m2) élőerős fegyveres és fegyvernélküli
személy-és vagyonvédelemi feladatok ellátására az alábbiak szerint:
A Szolnok, Kossuth út 1. szám alatti épületben 1 őrnek az év minden napján 24 órában fegyveres őri
szolgálatot kell ellátnia, emellett a munkanapokon további 2 őrnek fegyvernélküli reggel 7.30 órától délután
16.30 óráig napi 9 órában őrszolgálatot kell ellátnia. Az általános személy- és vagyonvédelmi tevékenység
mellett az utóbbi két őr feladata az épületbe történő beléptetés, ennek során a fémkereső, csomagvizsgáló
berendezések és a fegyvertároló kezelése, és szükség esetén az épületbe érkező ügyfelek útbaigazítása is.
A Szolnok, Baross út 1. szám alatti épület 5-6. emeleti épületrészében munkanapokon 1 őrnek fegyvernélküli
reggel 8.00 órától 16.00 óráig napi 8 órában őrszolgálatot kell ellátnia.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy – amennyiben az Ajánlatkérő kijelölt vezetője az Ajánlattevő
képviselőjét akár szóbeli (telefonon) utasítással felkéri - az élőerős személy- és vagyonvédelmi feladatokat
az Ajánlatkérő által a közölt többletlétszámmal az utasításadás időpontjától számított 24 órán belül, az
utasítás adását kiváltó ok megszűnésének időpontjáig megerősíti.
A szükséges biztonsági szolgálat ellátásának helyi követelményeit a Szolnoki Törvényszék Elnöke, illetve a
bíróságok Elnökei határozzák meg.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt, hogy a szolgáltatás helyszínének és környékének megtekintése
és megvizsgálása, valamint a Bíróság Őrszolgálati Szabályzatának áttanulmányozása alapján köteles az
Őrszolgálati Szabályzat folyamatos aktualizálására és szükség szerinti változtatására javaslatot tenni.
A szolgálatot ellátó szakszemélyzetnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell erkölcsi
bizonyítvánnyal, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő szakképesítéssel, valamint a további
szükséges okmányokkal - alapfokú sugárvédelmi képzettséggel az ionizáló sugárzást kibocsátó
berendezéssel végzendő tevékenységhez [487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni
védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési ás ellenőrzési rendszerről] azon munkavállalók
esetében, akik csomagvizsgáló röntgenkészülékkel felszerelt épületben teljesítenek szolgálatot.
Az Ajánlattevőnek az őrutasítást a teljesítési helyként meghatározott 2 db objektumra valamennyi szervezeti
egységre külön-külön kell elkészítenie. Az elkészítésért és annak kiadásáért mindenkor az Ajánlattevő
felelős. Az utasítás készítésénél figyelembe kell venni az őrzendő terület és a feladat sajátosságait. Ennek
megfelelően az őrutasítás az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
- Az őrutasítás célja a vonatkozó, hatályos jogszabályok, a járásbíróságok biztonságra vonatkozó szabályzói
és az Ajánlattevő belső utasításai alapján egységes rendszerbe foglalva meghatározni azon szabályokat,
utasításokat, melyek biztosítják a fegyveres és a nem fegyveres személy- és vagyonvédelmi feladatok
rendeltetésszerű ellátását,
- A személy- és vagyonőr megbízólevéllel ellátva, fényképes munkáltatói igazolvánnyal, formaruhában
és szolgálati jelvénnyel teljesítheti feladatát. Kötelezettsége a bíróságok munkavállalóinak, valamint
ügyfeleinek a létesítmény területén történő védelme, az objektumaiban elhelyezett, a tulajdonát képező vagy
kezelésében lévő vagyontárgyak, értékek őrzése, a tárgyalótermek biztosítása, a jogsértő cselekmények és
a rendkívüli események megelőzése és elhárítása, az esetlegesen bekövetkezett eseményekkor az azonnali
intézkedések végrehajtása, a helyszín és a rend fenntartása
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a tevékenysége végzéséhez szükséges jogerős határozattal.
Tájékoztatásul a fix telepítésű, ionizáló sugárzást létrehozó, radioaktív anyagot nem tartalmazó
csomagvizsgáló röntgenberendezés típusa a Szolnoki Törvényszék Kossuth út 1. szám alatti épületben:
Smiths Heimann HS 6040di:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megjelölt teljes mennyiségtől +20%-kal eltérhet, melynek keretében a
meghatározott őrzés-védelmi feladatok ellátásán túl - eseti, vagy állandó jelleggel, külön térítés ellenében,
Ajánlattevő köteles megerősített őrzés – védelmi szolgáltatás biztosítására Ajánlatkérő részére, az
alapszolgáltatásban megjelölt helyszín bármelyikében.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció részét képező „MŰSZAKI LEÍRÁS” dokumentum
tartalmazza.
Kbt. 61.§ (4) bekezdés indokai: a szolgáltatás teljesítése során szükséges élőerő munka és irányítási
vezetők vezénylése miatt részajánlattétel esetén a munkaszervezés hatékonyságából fakadó
költségcsökkenés nem érvényesül
(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 felhívás III.1.3) /M.2.1 pont szerinti alkalmasság igazolására
bemutatott szakember kötelezően előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0maximum 36 hónap) 5
2 2.) A felhívás III.1.3) /M.2.2 pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember
kötelezően előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje (minimum 0-maximum 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft/hó (általány ár ) 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:

Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási
dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe
foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen
tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Élőerős személy-és vagyonvédelmi feladatok
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18283525
Postai cím: Torontál Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@bizalomrt.hu
Telefon: +36 16137212
Internetcím(ek): (URL) http://www.bizalomrt.hu/
Fax: +36 13335563
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10947320242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 125885721
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 102832704
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: Vállalkozási
szerződésben meghatározott helyszíneken teljeskörű élőerős fegyveres és fegyvernélküli személyés vagyonvédelemi feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43078381
Postai cím: Kalászi Köz 10/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: bato.veronika@s-system.hu

Telefon: +36 306209857
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14308013
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13807649241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 118025232 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: "BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18283525
Postai cím: Torontál Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10947320242
Hivatalos név: S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43078381
Postai cím: Kalászi Köz 10/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13807649241
Hivatalos név: VÉDELEM HOLDING BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98198003
Postai cím: ANDRÁSSY ÚT 128.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26170196242
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:
2019/08/13 (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:
V.2.4. Szerződés végleges összértéke havonta 2 636 736 Ft + áfa, azaz kettőmillió-hatszázharminchatezerhétszázharminchat forint plusz általános forgalmi adó
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Tab Város Önkormányzata (22869/2019)
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: Tab Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19460657
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 49
Város: Tab
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bukovicsné Vörös-Torma Katalin
Telefon: +36 84525900
E-mail: voros.katalin@tab-ph.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tab.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: Vásárcsarnok és piac kialakítása Tabon
Hivatkozási szám: EKR000675372019
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:
Vásárcsarnok és piac kialakítása a hozzá tartozó park, parkoló, valamint szennyvízvezeték kialakítással a
jelen felhívás II.2.4) pontjában részletezettek szerint.
Részletezve az alábbiak:
1. Új vásárcsarnok és helyiségei kialakítása 585,50 m2
2. CBA üzlet szerkezet építése, külső városképi szempontból szükséges megjelenését biztosító építési
munkái. 272,19 m2
3. Rakódók, védőtetők kialakítása 106,57 m2
4. Árusító szín kialakítása 286,28 m2
5. Pavilonok kialakítása 29,16 m2
6. Parkolók kialakítása különféle 96, 00 db.
7. Kerítés részleges átépítés, kiegészítés különféle 190,00 fm
8. Kerítés kapu különféle 4,00 db.
9. Kerítés tömör zajvédő 15,60 m2
10. Aszfalt burkolat kialakítása különféle a hozzá tartozó előkészítő munkákkal együtt 1.471,35 m2
11. Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával,
I-IV.osztályú talajban, 120 mm átmérőjű alumínium csőoszlop, változó méretben, 0,4 m3/db helyszínen
készített betonalappal 11,00 db.
12. Térburkolatok kialakítása különféle, szegélyezéssel 5.051,27 m2
13. Fehér kőzúzalék burkolat kialakítása különféle, szegélyezéssel 2.819,35 m2
14. Ivókút kialakítása szennyvíz tárolóval 1,00 db.
15. Árnyékoló pergola kialakítása 10,00 db.
16. Központi pergola kialakítása 48,00 m2
17. Pihenőpadok elhelyezése különféle 24,00 db.
18. Hulladéktároló elhelyezése különféle 10,00 db.
19. Óriás plakát tartó elhelyezése 1,00 db.
20. Akadálymentesítés kialakítása különféle 1,00 egység dokumentáció szerint
21. Udvartéri közművezetékek készítése (gáz, víz, villany, szennyvíz) 1,00 egység dokumentáció szerint
22. Meder megerősítés, átereszek 31,00 fm
23. Hidak (4 db) kialakítása korláttal különféle (2 db új híd korláttal + 2 pár új korlát) 134,41 m2,
24. Zöldterületek füvesítése, tereprendezés 5.059,55 m2
25. Közműfejlesztés tüzivíz 1 egység
26. Csapadék csatorna kialakítása 1,00 egység dokumentáció szerint
27. Térvilágítás, világító testek kialakítása 1,00 egység park + 1,00 egység piactér dokumentáció szerint
28. Villamos közművezetékek szerelése 1,00 egység park + 1,00 egység piactér dokumentáció szerint
29. Irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, előregyártott
épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőműves munkák, ácsmunka, égéstermék
elvezető berendezések, tetőfedés aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, bádogozás,
sztalosszerkezetek elhelyezése, elektromos energia ellátás, világítás, épületgépészeti csővezeték szerelése,
épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése bontásai különféle. 1,00 egység dokumentáció
szerint
30. Ideiglenes létesítmények kialakítása, telepítése 1 egység dokumentáció szerint
31. Szennyvízvezeték építése különféle, és a hozzá tartozó munkák 124,40 fm,
32. Meglévő beton cső bélelése CP csővel 18,00 fm

33. Beton akna kialakítása a hozzá tartozó munkákkal 4,00 db.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 516076111 (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: Vásárcsarnok és piac kialakítása Tabon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45213140-6
45213141-3
45221100-3
45223300-9
45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Tab 590, 591,594, 588 hrsz; 8660 Tab, Kossuth Lajos és
Vörösmarty utcák által határolt terület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tab, Kossuth Lajos és Vörösmarty utcák által határolt piactér kialakítás
Sorsz. Megnevezés Mennyiség
1. Új vásárcsarnok és helyiségei kialakítása 585,50 m2
2. CBA üzlet szerkezet építése, külső városképi szempontból szükséges megjelenését biztosító építési
munkái. 272,19 m2
3. Rakódók, védőtetők kialakítása 106,57 m2
4. Árusító szín kialakítása 286,28 m2
5. Pavilonok kialakítása 29,16 m2
6. Parkolók kialakítása különféle 96, 00 db.
7. Kerítés részleges átépítés, kiegészítés különféle 190,00 fm
8. Kerítés kapu különféle 4,00 db.
9. Kerítés tömör zajvédő 15,60 m2
10. Aszfalt burkolat kialakítása különféle a hozzá tartozó előkészítő munkákkal együtt, szegélyezéssel
1.471,35 m2
11. Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával,
I-IV.osztályú talajban, 120 mm átmérőjű alumínium csőoszlop, változó méretben, 0,4 m3/db helyszínen
készített betonalappal 11,00 db
12. Térburkolatok kialakítása különféle, szegélyezéssel 5.051,27 m2
13. Fehér kőzúzalék burkolat kialakítása különféle, szegélyezéssel 2.819,35 m2
14. Ivókút kialakítása szennyvíz tárolóval 1,00 db.
15. Árnyékoló pergola kialakítása 10,00 db.
16. Központi pergola kialakítása 48,00 m2
17. Pihenőpadok elhelyezése különféle 24,00 db
18. Hulladéktároló elhelyezése különféle 10,00 db
19. Óriás plakát tartó elhelyezése 1,00 db

20. Akadálymentesítés kialakítása különféle 1,00 egység dokumentáció szerint
21. Udvartéri közművezetékek készítése (gáz, víz, villany, szennyvíz) 1,00 egység dokumentáció szerint
22. Meder megerősítés, átereszek 31,00 fm
23. Hidak (4 db) kialakítása korláttal különféle (2 db új híd korláttal + 2 pár új korlát) 134,41 m2
24. Zöldterületek füvesítése, tereprendezés 5.059,55 m2
25. Közműfejlesztés tüzivíz 1 egység
26. Csapadék csatorna kialakítása 1,00 egység dokumentáció szerint
27. Térvilágítás, világító testek kialakítása 1,00 egység park + 1,00 egység piactér dokumentáció szerint
28. Villamos közművezetékek szerelése 1,00 egység park + 1,00 egység piactér dokumentáció szerint
29. Irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, előregyártott
épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőműves munkák, ácsmunka, égéstermék
elvezető berendezések, tetőfedés, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, bádogozás, asztalos
szerkezetek elhelyezése, elektromos energia ellátás, világítás, épületgépészeti csővezeték szerelése,
épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése bontásai különféle. 1,00 egység dokumentáció
szerint
30. Ideiglenes létesítmények kialakítása, telepítése 1 egység dokumentáció szerint
31. Szennyvízvezeték építése különféle, és a hozzá tartozó munkák 124,40 fm
32. Meglévő beton cső bélelése CP csővel 18,00 fm
33. Beton akna kialakítása a hozzá tartozó munkákkal 4,00 db.
A megadott megnevezések és mennyiségek tájékoztató jellegűek, a benyújtandó ajánlat alapját képező
részletes műszaki tartalmat a dokumentáció részét képező kiviteli terv, műszaki leírás és mennyiségi kiírás
részletesen 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 Kötelezően előírt 24 hónap jótálláshoz képest többlet jótállás megajánlása
(0-36 egész hónap) 10
2 A szerződés teljesítésében résztvevő a III 1.3 M 2 szakmai alkalmasságnál bemutatott szakember
MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata(0-36
egész hónap 10
3 A szerződés teljesítésében résztvevő a III 1.3 M 3 szakmai alkalmasságnál bemutatott szakember
MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata(0-36
egész hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00009
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: Vásárcsarnok és piac kialakítása Tabon
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:
2019/11/20 (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: Pillér Invest Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77225922
Postai cím: Kócsag Utca 25
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: info@pillerinvest.hu
Telefon: +36 204559458
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13592730214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 456804275
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 516076111
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 unkák,
villanyszerelés, felelős műszaki vezetés MV-M.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Pillér Invest Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77225922
Postai cím: Kócsag Utca 25
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232

Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13592730214
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689243
Hivatalos név: EnerGO ZERO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89705344
Postai cím: Stáhly Utca 1. fszt. 4/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14629514242
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:
2019/07/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Tatabányai Törvényszék (22633/2019)
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: Tatabányai Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16168796
Postai cím: Komáromi Utca 4.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Magyar Zsuzsanna
Telefon: +36 303395216
E-mail: magyarzsuzsannadr@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.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: Igazságszolgáltatás
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: Napelemes rendszer kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001287282019
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:
Tatabányai Törvényszék napelemes rendszerének kialakítása a közbeszerzési dokumentumok részét
képező, csatolt műszaki leírás, kiviteli tervek, illetve árazatlan költségvetés szerint.
180 db napelem létesítése, melynek összes teljesítménye 57,6 kWp.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14765000 (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: Napelemes rendszer kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Komárom u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tatabányai Törvényszék tetőtéri zárófödémének utólagos hőszigetelése a közbeszerzési dokumentumok
részét képező, csatolt műszaki leírás, illetve árazatlan költségvetés 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 Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (minimum 12 hónap, legkedvezőbb
vállalás maximum 60 hónap) 10
2 A napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően (hó): (minimum 36 hónap, legkedvezőbb vállalás maximum 84 hónap) 10
3 Környezetvédelmi szempontok vállalása 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó válallkozási 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:
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: 2019.El.XV.C1/169. Rész száma: Elnevezés: Napelemes rendszer kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (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: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21782231
Postai cím: Kunigunda Útja 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: mokry.tamas@tisztaenergiak.hu
Telefon: +36 703788777
Internetcím(ek): (URL) www.tisztaenergiak.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14852020241
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: 14765000
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: GÁTIBA Solar Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14852084
Postai cím: Etele Út 59-61
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13946892243
Hivatalos név: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21782231
Postai cím: Kunigunda Útja 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14852020241
Hivatalos név: NAPLOPÓ Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23501184
Postai cím: Szentendrei Út 89-93
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12206502241
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:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Tiszavid Község Önkormányzata (22739/2019)
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: Tiszavid Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74616404
Postai cím: Rákóczi Utca 5
Város: Tiszavid
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4832
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Bertalan
Telefon: +36 45483501
E-mail: tiszavidhivatal@freemail.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: Szegregált élethelyzetek felszámolása
Hivatkozási szám: EKR001266922019
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:
Szegregált élethelyzetek felszámolása Tiszaviden komplex programmal (ERFA)
I. rész: Lakóházak felújítása, parképítés:
- Egy térkő burkolatú gyalogút, valamint pihenőpadok és fásítás kialakítása
- 4832 Tiszavid, Szondi György utca 19. sz. hrsz.: 217: Az épület jelenleg lakhatatlan állapotban van.
Padlóburkolás, festés, nyílászáró csere, tetőhéjazat csere, egy szobával történő bővítés. A bővítés során
kialakult alapterület: 58,45 m2
- 4832 Tiszavid, Szondi György utca 13. sz. hrsz.: 214: Padlóburkolás, festés, nyílászáró csere, tetőhéjazat
csere, 43,41 m2 területű lakóingatlan vonatkozásában.
II. rész: Csillagpont, csillagház kialakítása:
- Csillag Szolgáltató ház kialakítása: 4832 Tiszavid, Rákóczi út 24. sz. hrsz.: 171: épület utcafronti
szekciójának komplett villamos - gépészeti korszerűsítését - kiépítése, a komplex akadálymentesítés
megvalósítása. Nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés és födémszigetelés. Az épületen érintett részén új
héjazat kialakítása. A belső átalakítások révén a tervezett funkcióhoz szükséges helységek – terek kerülnek
kialakításra.
- 4832 Tiszavid, Kossuth Lajos utca 17. sz. hrsz.: 256: épület utcafronti szekciójának komplett villamos
- gépészeti korszerűsítését - kiépítése, a komplex akadálymentesítés megvalósítása. Nyílászárócsere,
homlokzati hőszigetelés és födémszigetelés. Az épületen érintett részén új héjazat kialakítása. A belső
átalakítások révén a tervezett funkcióhoz szükséges helységek – terek kerülnek kialakításra.
III. rész: Lakóház bővítése négylakásos sorházzá
Négy lakásos sorház megépítése, melyben minden egyes lakóegység lehetőséget biztosít egy - egy 6
fős család - megfelelő komfortkörülmények közötti - lakhatására. A lakások alaprajzi elrendezése terv
szerint megegyező: - minden lakóegység tartalmaz két - két lakószobát, továbbá nappali - konyha - étkező
helységet, valamint illemhelyet és fürdőszobát. A tervezett sorház alápincézetlen, egyszintes, korszerű
vázkerámia falazattal, fa födémszerkezettel, ácsolt fa tetőszerkezettel, műanyag homlokzati nyílászárókkal,
beton tetőcserép héjazattal, és az előírásoknak megfelelő hő és vízszigeteléssel. A sorház összesített
alapterülete 292 m2.
A részletes leírást az ajánlattételi felhívás mellékletét képező dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 141858572 (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: Lakóházak felújítása, parképítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4832 Tiszavid, Petőfi Sándor utca 9/A. sz. hrsz.: 13 (park)
4832 Tiszavid, Szondi György utca 19. sz. hrsz.: 217
4832 Tiszavid, Szondi György utca 13. sz. hrsz.: 214
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Lakóházak felújítása, parképítés:
- Egy térkő burkolatú gyalogút, valamint pihenőpadok és fásítás kialakítása
- 4832 Tiszavid, Szondi György utca 19. sz. hrsz.: 217: Az épület jelenleg lakhatatlan állapotban van.
Padlóburkolás, festés, nyílászáró csere, tetőhéjazat csere, egy szobával történő bővítés. A bővítés során
kialakult alapterület: 58,45 m2
- 4832 Tiszavid, Szondi György utca 13. sz. hrsz.: 214: Padlóburkolás, festés, nyílászáró csere, tetőhéjazat
csere, 43,41 m2 területű lakóingatlan vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember magasépítés és/vagy felújítás és/vagy
rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata ( db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00097
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Csillagpont, csillagház kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4832 Tiszavid, Rákóczi út 24. sz. hrsz.: 171
4832 Tiszavid, Kossuth Lajos utca 17. sz. hrsz.: 256
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész: Csillagpont, csillagház kialakítása:
- Csillag Szolgáltató ház kialakítása: 4832 Tiszavid, Rákóczi út 24. sz. hrsz.: 171: épület utcafronti
szekciójának komplett villamos - gépészeti korszerűsítését - kiépítése, a komplex akadálymentesítés
megvalósítása. Nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés és födémszigetelés. Az épületen érintett részén új
héjazat kialakítása. A belső átalakítások révén a tervezett funkcióhoz szükséges helységek – terek kerülnek
kialakításra.
- 4832 Tiszavid, Kossuth Lajos utca 17. sz. hrsz.: 256: épület utcafronti szekciójának komplett villamos
- gépészeti korszerűsítését - kiépítése, a komplex akadálymentesítés megvalósítása. Nyílászárócsere,
homlokzati hőszigetelés és födémszigetelés. Az épületen érintett részén új héjazat kialakítása. A belső
átalakítások révén a tervezett funkcióhoz szükséges helységek – terek kerülnek kialakításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember magasépítés és/vagy felújítás és/vagy
rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata ( db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00097
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Lakóház bővítése
Rész száma: 3
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: 4832-Tiszavid, József Attila u. 20. 27/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lakóház bővítése négylakásos sorházzá
Négy lakásos sorház megépítése, melyben minden egyes lakóegység lehetőséget biztosít egy - egy 6
fős család - megfelelő komfortkörülmények közötti - lakhatására. A lakások alaprajzi elrendezése terv
szerint megegyező: - minden lakóegység tartalmaz két - két lakószobát, továbbá nappali - konyha - étkező
helységet, valamint illemhelyet és fürdőszobát. A tervezett sorház alápincézetlen, egyszintes, korszerű
vázkerámia falazattal, fa födémszerkezettel, ácsolt fa tetőszerkezettel, műanyag homlokzati nyílászárókkal,
beton tetőcserép héjazattal, és az előírásoknak megfelelő hő és vízszigeteléssel. A sorház összesített
alapterülete 292 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 Többlet jótállás vállalása (min 0, max 36 hónap) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember magasépítés és/vagy felújítás és/vagy
rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata ( db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00097
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Lakóházak felújítása, parképítés
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:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: 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
E-mail: gaalkrisztian79@gmail.com
Telefon: +36 302833066
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14887170215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13254544
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13244590
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: 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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Csillagpont, csillagház kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: gaalkrisztian79@gmail.com
Telefon: +36 302833066
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14887170215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24472147
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24464571
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: 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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Lakóház 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:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: gaalkrisztian79@gmail.com
Telefon: +36 302833066
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14887170215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104141981
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104149411
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: 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
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:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE (22862/2019)
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: VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47642180
Postai cím: HERMINA ÚT 21.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póti Viktória
Telefon: +36 18729531
E-mail: poti.viktoria@vakokintezete.hu
Fax: +36 18729599
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vakokintezete.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: szociális
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Portaszolgálat - VÁI
Hivatkozási szám: EKR000932172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98341120-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Portaszolgálati feladatok ellátása a VÁI bentlakásos, szociális intézményeiben:
I. rész:
A teljesítés helye:
Vakok Állami Intézete székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21.
Vakok Állami Intézete telephelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 146-148.
II. rész:
A teljesítés helye:
Vakok Állami Intézete telephelye: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5./B.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata:
A felsorolt helyszíneken 1-1 fő 24 órás folyamatos portaszolgálat biztosítása az alábbi részletes feladatok
szerint.
A lenti feladatok alapján az Ajánlatkérővel egyeztetett módon nyertes Ajánlattevő elkészíti az alábbi
szolgálati dokumentációt:
- A személy- és gépjármű forgalom nyilvántartására vonatkozó szolgálati napló
- Az intézményi kulcsok kiadására és visszavételére vonatkozó napló
- A rendkívüli események jelentésére vonatkozó formanyomtatvány
Kiadás előtt a dokumentációt Ajánlatkérővel jóváhagyatja.
Vezénylési terv készítése:
A nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles Vezénylési tervet készíteni, melyben rögzíti a szolgálatot
teljesítő személyek személyazonosító adatait, valamint mellékeli a szolgálatot teljesítő személyek 30 napnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványának másolatát. Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles az első
Vezénylési tervet a szolgáltatás első ízben történő nyújtásának napján, ezt követően pedig a tárgyhónapot
megelőzően 5 munkanappal átadni Ajánlatkérőként szerződő félnek. Amennyiben előre nem látható okból
helyettesítés okán változás történik a Vezénylési tervhez képest, úgy nyertes Ajánlattevőként szerződő fél
köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni Ajánlatkérőként szerződő fél felé. A szolgálatot teljesítő személyek
tekintetében alkalmazásuk megszűnése napján erről írásban értesíti Ajánlatkérőként szerződő felet.
A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő minőségirányítási rendszerének beszállítókra vonatkozó belsőés külső auditjának lebonyolítása során együttműködni, a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítésére
vonatkozó dokumentumokat bemutatni. Ajánlatkérő a belső- és külső audit időpontját, valamint a szükséges
dokumentumokat előzetesen írásban közli a nyertes ajánlattevővel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39288600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

98341120-2

További tárgyak:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest, Hermina út 21.
1146 Budapest, Hungária krt. 146-148.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata:
A felsorolt helyszíneken 1-1 fő 24 órás folyamatos portaszolgálat biztosítása az alábbi részletes feladatok
szerint.
A lenti feladatok alapján az Ajánlatkérővel egyeztetett módon nyertes Ajánlattevő elkészíti az alábbi
szolgálati dokumentációt:
- A személy- és gépjármű forgalom nyilvántartására vonatkozó szolgálati napló
- Az intézményi kulcsok kiadására és visszavételére vonatkozó napló
- A rendkívüli események jelentésére vonatkozó formanyomtatvány
Kiadás előtt a dokumentációt Ajánlatkérővel jóváhagyatja.
Vezénylési terv készítése:
A nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles Vezénylési tervet készíteni, melyben rögzíti a szolgálatot
teljesítő személyek személyazonosító adatait, valamint mellékeli a szolgálatot teljesítő személyek 30 napnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványának másolatát. Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles az első
Vezénylési tervet a szolgáltatás első ízben történő nyújtásának napján, ezt követően pedig a tárgyhónapot
megelőzően 5 munkanappal átadni Ajánlatkérőként szerződő félnek. Amennyiben előre nem látható okból
helyettesítés okán változás történik a Vezénylési tervhez képest, úgy nyertes Ajánlattevőként szerződő fél
köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni Ajánlatkérőként szerződő fél felé. A szolgálatot teljesítő személyek
tekintetében alkalmazásuk megszűnése napján erről írásban értesíti Ajánlatkérőként szerződő felet.
A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő minőségirányítási rendszerének beszállítókra vonatkozó belsőés külső auditjának lebonyolítása során együttműködni, a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítésére
vonatkozó dokumentumokat bemutatni. Ajánlatkérő a belső- és külső audit időpontját, valamint a szükséges
dokumentumokat előzetesen írásban közli a nyertes ajánlattevővel.
(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 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (M2)
többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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.2.1)
Elnevezés: Tata

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

Kiegészítő szójegyzék

79713000-5

További tárgyak:
98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata:
A felsorolt helyszínen 1 fő 24 órás folyamatos portaszolgálat biztosítása az alábbi részletes feladatok szerint.
A lenti feladatok alapján az Ajánlatkérővel egyeztetett módon nyertes Ajánlattevő elkészíti az alábbi
szolgálati dokumentációt:
- A személy- és gépjármű forgalom nyilvántartására vonatkozó szolgálati napló
- Az intézményi kulcsok kiadására és visszavételére vonatkozó napló
- A rendkívüli események jelentésére vonatkozó formanyomtatvány
Kiadás előtt a dokumentációt Ajánlatkérővel jóváhagyatja.
Vezénylési terv készítése:
A nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles Vezénylési tervet készíteni, melyben rögzíti a szolgálatot
teljesítő személyek személyazonosító adatait, valamint mellékeli a szolgálatot teljesítő személyek 30 napnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványának másolatát. Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles az első
Vezénylési tervet a szolgáltatás első ízben történő nyújtásának napján, ezt követően pedig a tárgyhónapot
megelőzően 5 munkanappal átadni Ajánlatkérőként szerződő félnek. Amennyiben előre nem látható okból
helyettesítés okán változás történik a Vezénylési tervhez képest, úgy nyertes Ajánlattevőként szerződő fél
köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni Ajánlatkérőként szerződő fél felé. A szolgálatot teljesítő személyek
tekintetében alkalmazásuk megszűnése napján erről írásban értesíti Ajánlatkérőként szerződő felet.
A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő minőségirányítási rendszerének beszállítókra vonatkozó belsőés külső auditjának lebonyolítása során együttműködni, a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítésére
vonatkozó dokumentumokat bemutatni. Ajánlatkérő a belső- és külső audit időpontját, valamint a szükséges
dokumentumokat előzetesen írásban közli a nyertes ajánlattevővel.
(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 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (M2.)
többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest
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:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46477376
Postai cím: Zahora Utca 16
Város: Csomád
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@megvedunk.hu
Telefon: +36 301945968

Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13555498
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10928299213
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: 26192400
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: nem ismert
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48141745
Postai cím: Zsombor Utca 15.

Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12786293243
Hivatalos név: POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46477376
Postai cím: Zahora Utca 16
Város: Csomád
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10928299213
Hivatalos név: V.I.X. Security Vagyon-, Információvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19920953
Postai cím: Verebeshegy Utca 12
Város: Csomád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12088117213
Hivatalos név: Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48034702
Postai cím: Szindbád Utca 3 15. em. 161.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13020682241
Hivatalos név: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15996954
Postai cím: Ráby Mátyás Utca 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14883664241
Hivatalos név: G-DEFENSE ZRT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81877177
Postai cím: Hofherr Albert Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26552253243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tata
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:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46477376
Postai cím: Zahora Utca 16
Város: Csomád
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@megvedunk.hu
Telefon: +36 301945968
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13555498
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10928299213
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: 13096200
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: nem ismert
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48141745
Postai cím: Zsombor Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12786293243
Hivatalos név: POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46477376
Postai cím: Zahora Utca 16
Város: Csomád
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10928299213
Hivatalos név: V.I.X. Security Vagyon-, Információvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19920953
Postai cím: Verebeshegy Utca 12
Város: Csomád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12088117213
Hivatalos név: Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48034702
Postai cím: Szindbád Utca 3 15. em. 161.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13020682241
Hivatalos név: G-DEFENSE ZRT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81877177
Postai cím: Hofherr Albert Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26552253243
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:
2019/08/09 (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:
2019/11/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Polgármesteri Hivatal (22810/2019)
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 Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27247187
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: Takarítási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001425242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90911000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala székhelye és telephelyei épületének és
berendezési tárgyainak takarítása
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:
21878 / 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:

2019/11/26
Helyesen:
2019/12/03
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: 2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/03 (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: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/03 (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 dokumentumokat.
A módosítás a következő közbeszerzési dokumentumokat érinti:

- I. részajánlattételi kör:
- Műszaki dokumentáció_1. Rész_2019 című dokumentum
- 2. és 3. sz. melléklet
- II. részajánlattételi kör:
- Műszaki dokumentáció_2. Rész_2019 című dokumentum
- 2. és 3. sz. melléklet
(A módosított tételeket piros színnel jelölte Ajánlatkérő)
A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen,
közvetlenül, elektronikusan elérhetőek. A Közbeszerzési dokumentumok módosítással nem érintett
egyéb rendelkezései változatlan formában érvényesek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Szekszárdi Tankerületi Központ (22824/2019)
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: Szekszárdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64582957
Postai cím: Arany János Utca 23-25.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerzsei Péter
Telefon: +36 74795222
E-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/szekszard
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/szekszard
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE EFOP 3.1.6
Hivatkozási szám: EKR001070592019
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:
Vállalkozási szerződés képzési szolgáltatások megszervezése tárgyában
A közbeszerzési eljárás során a részajánlattétel az AF II.1.6. pont szerint biztosított az alábbi
részekre vonatkozóan:
— 1. rész Gyógypedagógiai, diagnosztikai és egyéb képzés (1)
— 2. rész Gyógypedagógiai, diagnosztikai és egyéb képzés (2)
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
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)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15856/2019
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (22699/2019)
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: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25969043
Postai cím: Izsáki Út 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűsné Molnár Andrea
Telefon: +36 76511511
E-mail: hegedusne.andrea@bacsviz.hu
Fax: +36 76481282
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bacsviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvízcsatorna és -átemelő kiépítése 2 részben
Hivatkozási szám: EKR000833592019
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:
2 - Szennyvízcsatorna és -átemelő – Tündérfürt u.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

44161000-6

További tárgyak:

44162300-6

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
45112000-5
45231100-6
45252124-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Tündérfürt és a hozzá kapcsolódó utcákban
(7275/22, 7300 hrsz. utcákban), helyszínrajz alapján
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kecskemét, Tündérfürt utcában 790 fm hosszban, NA 200 mm-es KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna és
szennyvízátemelő berendezés, valamint 40 db szennyvíz bekötés kivitelezése.

A részletes minőségi és mennyiségi követelményeket a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely
a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerül. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a 2. rész szerinti kivitelezési munkák építési engedélykötelesek, ajánlatkérő a vízjogi
létesítési engedélyt a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadja.
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
(2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/01 (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:
15842 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2 - Szennyvízcsatorna és -átemelő – Tündérfürt u.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Simplex Épker építőipari és kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89337651
Postai cím: Kada Elek Utca 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: simplex@simplex.t-online.hu
Telefon: +36 76479469
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76507215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98841600
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

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

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

44161000-6

További tárgyak:

44162300-6

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
45112000-5
45231100-6
45252124-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Tündérfürt és a hozzá kapcsolódó utcákban
(7275/22, 7300 hrsz. utcákban), helyszínrajz alapján
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kecskemét, Tündérfürt utcában 790 fm hosszban, NA 200 mm-es KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna és
szennyvízátemelő berendezés, valamint 40 db szennyvíz bekötés kivitelezése.
A részletes minőségi és mennyiségi követelményeket a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely
a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerül. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a 2. rész szerinti kivitelezési munkák építési engedélykötelesek, ajánlatkérő a vízjogi
létesítési engedélyt a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadja.
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
(2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98539100
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Simplex Épker építőipari és kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89337651
Postai cím: Kada Elek Utca 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: simplex@simplex.t-online.hu
Telefon: +36 76479469
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76507215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):

Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 4.2. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti
rendelkezés):
„A Vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését követően, a munka megkezdésére vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával köteles a munkavégzést megkezdeni és a munkát végezni.
A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja, a jelen szerződés 2.23.
pontjára figyelemmel.
A szerződés teljesítésének határideje: 2019. december 01.”
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 4.2. pontját a következők szerint módosítják (módosított
rendelkezés):
„A Vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését követően, a munka megkezdésére vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával köteles a munkavégzést megkezdeni és a munkát végezni.
A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja, a jelen szerződés 2.23.
pontjára figyelemmel.
A szerződés teljesítésének határideje: 2020. április 30.”
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti
rendelkezés):
„A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja nettó 89 856 000 HUF, azaz nettó
nyolcvankilencmillió-nyolcszázötvenhatezer forint, amely az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó 98
841 600 HUF, azaz nettó kilencvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenegyezer-hatszáz forint) (vállalkozó
ajánlatában foglalt érték) tartalékkeret összegével csökkentett értéke.
Az Egyösszegű nettó ajánlati ár nettó 8 985 600,- Ft (azaz nyolcmillió-kilencszáznyolcvanötezerhatszáz forint) (Vállalkozó ajánlata alapján) összegű tartalékkeretet tartalmaz az esetlegesen
felmerülő többletmunka (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés) és pótmunka (Ptk. 6:244. § (2) bekezdés)
(együttesen tartalékkeret) fedezetéül. Amennyiben a Szerződés szerinti kivitelezési munkákhoz
kapcsolódóan többletmunka, vagy pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel, úgy ezt a
többletmunka, vagy pótmunka felmerüléséről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles írásban
közölni a másik szerződő féllel.
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 5.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított
rendelkezés):
„A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja nettó 89 581 000 HUF, azaz nettó
nyolcvankilencmillió-ötszáznyolcvanegyezer forint, amely az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó 98
539 100 HUF, azaz nettó kilencvennyolcmillió-ötszázharminckilencezer-egyszáz forint) (vállalkozó
ajánlatában foglalt érték) tartalékkeret összegével csökkentett értéke.
Az Egyösszegű nettó ajánlati ár nettó 8 958 100,- Ft (azaz nyolcmillió-kilencszázötvennyolcezeregyszáz forint) (Vállalkozó ajánlata alapján) összegű tartalékkeretet tartalmaz az esetlegesen
felmerülő többletmunka (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés) és pótmunka (Ptk. 6:244. § (2) bekezdés)
(együttesen tartalékkeret) fedezetéül. Amennyiben a Szerződés szerinti kivitelezési munkákhoz
kapcsolódóan többletmunka, vagy pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel, úgy ezt a
többletmunka, vagy pótmunka felmerüléséről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles írásban
közölni a másik szerződő féllel.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a szennyvízcsatorna kivitelezése során megejtett
feltárás során szembesült azzal a körülménnyel, hogy a feltárt talajréteg egyenletes szemeloszlású
és gépi tömörítéssel nem tömöríthető a kívánt tömörségi fokra. Ezen körülménnyel Felek kellő
körültekintés mellett sem kalkulálhattak, tekintettel arra, hogy a kivitelezéshez szükséges vízjogi
létesítési engedélyezési eljáráshoz nem szükséges talajmechanikai szakvéleményt készíttetni, így a
közbeszerzési eljárás műszaki leírása sem tartalmazott erre vonatkozó tájékoztatást.
Felek képviselői egyetértően megállapították, hogy a szerződésben foglalt határidőre történő
teljesítés csak talajcsere alkalmazásával lehetséges, melynek költségeit azonban Megrendelő nem
kívánja finanszírozni.
Fentiek alapján Felek megállapodtak abban, hogy a kialakult műszaki akadályt a természetes
konszolidáció kivárásával kívánják megoldani, melynek következtében az alapszerződésben foglalt
teljesítési határidő módosítása szükséges.

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: 98841600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 98539100 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.3. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti
rendelkezés):
„Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt - általános
forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű előleget
igényelhet. Megrendelő az előleg összegét az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások
figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.
Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát
köteles kibocsátani. Előleg igénylése esetén a folyósított előleg a részszámlában kerül elszámolásra,
egyenlő összegek szerint.”
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 5.3. pontját a következők szerint módosítják (módosított
rendelkezés):
„Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt - általános
forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű előleget
igényelhet. Megrendelő az előleg összegét az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások
figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.
Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát
köteles kibocsátani. Előleg igénylése esetén a folyósított előleg az 1. részszámlában kerül
elszámolásra.”
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.4. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti
rendelkezés):
„A teljesítés során - az esetleges előlegszámlán kívül - 1 db részszámla és a végszámla állítható ki,
a következők szerint:
- 1. részszámla: a műszaki tartalom legalább 50 %-ának teljesítésekor a (tartalékkeret nélkül
számított) nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegben, csökkentve az igényelt előleg
mértékével,
- végszámla: a műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres
lezárását követően a (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő
összegben.
Vállalkozó nem köteles valamennyi részszámlát kiállítani, kivéve a végszámlát.
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 5.4. pontját a következők szerint módosítják (módosított
rendelkezés):
„A teljesítés során - az esetleges előlegszámlán kívül - 3 db részszámla és a végszámla állítható ki,
a következők szerint:
- 1. részszámla: a műszaki tartalom legalább 50 %-ának teljesítésekor a (tartalékkeret nélkül
számított) nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegben, csökkentve az igényelt előleg
mértékével,
- 2. részszámla: a műszaki tartalom legalább 62 %-ának teljesítésekor a (tartalékkeret nélkül
számított) nettó vállalkozói díj 12 %-ának megfelelő összegben

- 3. részszámla: a műszaki tartalom legalább 70 %-ának teljesítésekor a (tartalékkeret nélkül
számított) nettó vállalkozói díj 8 %-ának megfelelő összegben,
- végszámla: a műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres
lezárását követően a (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj fennmaradó összegének
mértékéig.
A fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható számlák számát jelenti, Vállalkozó nem
köteles valamennyi részszámlát kiállítani, kivéve a végszámlát.
Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés
általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított értékének 70 %-ánál.
A VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
A fenti pontban bemutatott teljesítési határidő módosításának következtében a szerződés
teljesítési időtartama az eredeti, körülbelül 4 hónapos időtartamról összességében körülbelül 8
hónapra növekszik. Ennek következtében Feleknek ismételten meg kell vizsgálniuk az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rend.) 32. (1) bekezdésének való megfelelést.
A Korm. rend. 32. § (1) bekezdése szerint: „Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező
és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések
esetén az ajánlatkérő az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy
kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosít.”
Tekintettel arra, hogy az új teljesítési időtartam meghaladja a 6 hónapot és a vállalkozói díj
alapszerződésben, majd a jelen módosítás 2.2. pontjában meghatározott mértéke is meghaladja
az ötvenmillió forintot, Felek megállapítják, hogy az eredetileg meghatározott 1 db részszámla
és 1 db végszámla mellett további 2 db részszámla kiállításának lehetőségét szükséges előírni.
Továbbá ezzel összhangban Felek aktualizálják és pontosítják – a már időközben kifizetett és az 1.
részszámlában el is számolt – előleg elszámolásának módját.
Tekintettel az ezen pontban bemutatott körülmények az I. pontban leírt, kellő körültekintés mellett
előre nem látható állapot következtében közvetlenül jelentkeztek, az ezen pontban előadott
körülmények előre nem láthatósága is egyértelműen megállapítható.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Dombóvár Város Önkormányzata (22556/2019)
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: Dombóvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31506007
Postai cím: Szabadság Utca 18
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Turi Ákos
Telefon: +36 72511608
E-mail: dr.turiakos.ugyved@t-online.hu
Fax: +36 72511607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dombovar.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dombóvár Bezerédj u. ivóvízvez rek. I.ütem II.elj.
Hivatkozási szám: EKR000499882019
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:
Dombóvár Bezerédj u. ivóvízvez rek. I.ütem II.elj.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111290-7
45112000-5
45112100-6
45231100-6
45231110-9
45232100-3
45232151-5
45233223-8
71320000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Dombóvár város közigazgatási terültén belül
Tóth Ede utca, Bezerédj utca, Pannónia utca kivitelezési terv szerinti szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dombóvár Bezerédj utca ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és
komplett kivitelezési munkálatai.
Építési terület:
Tóth Ede utca és Bezerédj utca sarkán található meglévő tolózár akna, valamint a Pannónia és Bezerédj
utca kereszteződésében található meglévő tolózár akna közötti vezeték szakasz.
Vezeték hosszak:
D160PE: 295,0 fm
D110PE: 16,0 fm
D90PE: 38,5 fm
D25PE: 188,0 fm
Érintet csomópontok: 1-7 sorszámig
Út helyreállítás: 2.010 m2 aszfalt burkolat
Járda helyreállítás: 570 m2 térkő járda
Engedélyek
A projekt megvalósítása engedélyköteles tevékenység.
A nyertes ajánlattevő további feladatait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű"
kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek
meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások
alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon,
bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás
vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális
követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség
terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban
rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal
működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját
költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[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 a vízjogi létesítési engedély 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: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
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:

10263 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dombóvár Bezerédj u. ivóvízvez rek. I.ütem II.elj.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (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: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56996036
Postai cím: Viola Utca 21
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: info@rpsc.hu
Telefon: +36 706355896
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: 51186126
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111290-7

Kiegészítő szójegyzék

45112000-5
45112100-6
45231100-6
45231110-9
45232100-3
45232151-5
45233223-8
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Dombóvár város közigazgatási terültén belül
Tóth Ede utca, Bezerédj utca, Pannónia utca kivitelezési terv szerinti szakasza.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dombóvár Bezerédj utca ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és
komplett kivitelezési munkálatai.
Építési terület:
Tóth Ede utca és Bezerédj utca sarkán található meglévő tolózár akna, valamint a Pannónia és Bezerédj
utca kereszteződésében található meglévő tolózár akna közötti vezeték szakasz.
Vezeték hosszak:
D160PE: 295,0 fm
D110PE: 16,0 fm

D90PE: 38,5 fm
D25PE: 188,0 fm
Érintet csomópontok: 1-7 sorszámig
Út helyreállítás: 2.010 m2 aszfalt burkolat
Járda helyreállítás: 570 m2 térkő járda
Engedélyek
A projekt megvalósítása engedélyköteles tevékenység.
A nyertes ajánlattevő további feladatait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű"
kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek
meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások
alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon,
bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás
vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális
követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség
terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban
rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal
működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját
költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[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 a vízjogi létesítési engedély 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: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 64741596
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56996036
Postai cím: Viola Utca 21
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: info@rpsc.hu
Telefon: +36 706355896
Internetcím(ek): (URL) www.rpsc.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változással összefüggésben
felmerülő 13.555.470,-HUF összeg elszámolására jogosult pótmunka jogcímen.
A szerződésmódosítást megalapozó körülmények folytán a módosítás tárgya nem változtatja
meg a szerződés általános jellegét, ugyanazon kivitelezési munkanemek elvégzésére kerül sor,
a szerződés tárgya az építési beruházás nem változik meg, melyre figyelemmel a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pont cb) alpontjában írt konjuktív feltétel teljesülése is megállapítható.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A kivitelezés megvalósításához a meghatározott többletmunkákat
kell elvégezni, a felmerült költségek elengedhetetlenek a projekt befejezéséhez, és sem a tervezési
sem az engedélyezési fázisban nem voltak előre láthatóak, így nem voltak tervezhetők.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 51186126 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 64741596 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű Társaság (22875/2019)
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: Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75647953
Postai cím: Fő Út 101
Város: Felsőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3324
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáti Sándor
Telefon: +36 205399199
E-mail: csati.sandor@upcmail.hu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.felsotarkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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: Szivai József Attila
Telefon: +36 18199002
E-mail: euprojekt@kozut.hu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.felsotarkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Felsőtárkány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85530434
Postai cím: Fő Út 101.
Város: Felsőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3324
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Juhász Attila Simon
Telefon: +36 704895596
E-mail: onkormanyzat@felsotarkany.hu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.felsotarkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari park fejlesztés Felsőtárkányban II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000424932019
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:
Ipari park fejlesztés Felsőtárkányban II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45221250-9

Kiegészítő szójegyzék

45231300-8
45232410-9
45232411-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Felsőtárkány, 2401/2; 2401/6; 2401/8; 2401/9; 2401/17;
2401/20;2404;
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megépítendő, földárokba fektetett szennyvíz csatorna hossza: 2528 m. A megépítendő ivóvíz vezeték
hossza: 2.708 m, melyből 1.163 m közműalagútban, 603 m földárokban, 942 m csőbehúzással épül.A
tervezett fejlesztés a meglévő ivóvíz hálózat Ipartelepen belüli részének rekonstrukcióját biztosítja ill.
az egyesített szennyvíz és csapadékcsatorna hálózat szétválasztását szolgálja.A meglévő vízhálózat
ac. cső és KMPVC cső gerinchálózata helyett KPE anyagú gerinchálózat és KPE anyagú bekötések
kerülnek kialakításra.A gerinchálózaton belül négy szakasz kerül kialakításra. A V-1-0-0 szakaszon a
meglévő na 250 ac. cső helyett Ø 160 PE100 SDR17 vezeték kerül elhelyezésre a gyártelepi főút mellett
a meglévő vezetékkel ellentétes oldalon, az ott lévő közműalagútban.A közműalagút végétől a 0-1162,7m
sz. szelvénytől a vezeték földárokba fektetve kerül elhelyezésre.A 0+1289,7m sz. szelvénytől a vezeték Ø
110 PE100 SDR17 méretben kerül fektetésre a végpontig.A vezeték jelen projekt keretében a Gyártelep
bejáratánál lévő 0+ 000m szelvényben található csomóponti aknától indul.A V-1-1-0 szakaszon a vezeték
a jelenlegi NA 250 ac. csőbe való behúzással épül a víztároló medencéig. A beépítendő vezeték Ø 160
PE100 SDR17.Ezen ágról történik a V-1-1-1 ág leágazása mely a jelenlegi Ø110 KMPVC körvezetékbe
való Ø 90 PE100 SDR17 vezeték behúzásával épül a V45 jelű aknától a V23 jelű aknáig. Ezen aknától a
jelenlegi Ø110 KMPVC vezeték megmarad a II. sz. kútaknáig. A V-1-0-0 ágról a 0+1289,7m szelvénytől (V67
akna) a V-1-0-0 ág 0+1162,7m szelvényéig körvezeték szakasz (melynek jele V-1-0-1) épül földbefektetett
kivitelben Ø 90 PE100 SDR17 mérettel. A szennyvíz és csapadékcsatorna szétválasztásnál a gyári főút
nyomvonalában a jobb oldali sáv felében épül az új csatorna DN200 KGPVC csővel- SZ1-0-0 csatorna.
A csatorna a Gyártelep végétől a Gyártelep bejárata mellett található egyesített rendszeri aknába köt
bele.Később a Gyártelep melletti Szociális épület szennyvízével együtt bevezetésre kerül az Eger városi
csatornahálózatba. Az SZ-1-0-0 gerinccsatornára kerül rákötésre az SZ-1-0-1 jelű és SZ-1-0-2 jelű
ágcsatorna melyek a főúttól távolabb eső-és a főgerincre közvetlenül rá nem köthető üzemek szétválasztott
szennyvizét gyűjti össze. A tervezett vízhálózat jellemző adatai A tervezett vízhálózattal érintett helyrajzi
számok 2401/2; 2401/6; 2401/8; 2401/9; 2401/17; 2401/20;2404; Csőhálózat: V1-0-0:Ø 160 PE 100 SDR
17 közműalagútban 1180 m,V1-0-0:Ø 160 PE 100 SDR 17 földárokban 259,1 m,V1-0-0:Ø 110 PE 100 SDR
17 földárokban 224 m,V1-0-1:Ø 110 PE 100 SDR 17 földárokban 252,8 m,V1-1-0:Ø 160 PE 100 SDR 17 Ø
250 ac csőben húzva 389 m, V1-1-1:Ø 90 PE 100 SDR 17 Ø 110 KMPVC csőben húzva 553,2 m Bekötő
vezetékek:V1-0-0:Ø 110 PE 100 SDR 17 : 159,2m V1-0-0:Ø 63 PE 100 SDR 17 : 92m V1-0-0:Ø 50 PE 100
SDR 17 : 52m V1-0-0:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 210m V1-0-1:Ø 110 PE 100 SDR 17 : 9m V1-0-1:Ø 63 PE 100
SDR 17 : 37m V1-0-1:Ø 50 PE 100 SDR 17 : 13m V1-0-1:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 20m V1-1-0:Ø 50 PE 100
SDR 17 : 26m V1-1-0:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 143m V1-1-1: Ø 90 PE 100 SDR 17 : 23m V1-1-1:Ø 63 PE 100
SDR 17 : 69m V1-1-1:Ø 50 PE 100 SDR 17 : 7m V1-1-1:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 51m A vízgerincek mélységi
vonalvezetését a V-1-0-0 gerincvezetéknél a beépítésre használandó közműalagút mélysége határozta
meg.Az alagútban a fenékre kerülnek elhelyezésre 20 cm széles betontalpak melyre a vezeték rögzítve
lesz.A gerincvezetékről épülnek ki a leágazások melyek fektetési mélysége átlagban 1,3 m.A földbe fektetett
szakaszon a gerinc mélysége szintén átlagban 1.3 m. Ingatlan rákötések: Ø 32; Ø 63 és Ø 90 méretű

leágazások épülnek.A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az AF és KD részét képező
műszaki leírás tart. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel meghatározott
gyártmányú, típusú dologra való hivatkozás az egyértelmű meghatározás érdekében történt,amellett az
"azzal egyenértékű" minden esetben értendő.
(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-1.1.1-16-HE1-2017-00008
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipari park fejlesztés Felsőtárkányban II. ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/19 (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: PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52809437
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: provasco@yahoo.com
Telefon: +36 703223157
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 246325662
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45221250-9
45231300-8

Kiegészítő szójegyzék

45232410-9
45232411-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Felsőtárkány, 2401/2; 2401/6; 2401/8; 2401/9; 2401/17;
2401/20;2404;
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megépítendő, földárokba fektetett szennyvíz csatorna hossza: 2528 m. A megépítendő ivóvíz vezeték
hossza: 2.708 m, melyből 1.163 m közműalagútban, 603 m földárokban, 942 m csőbehúzással épül.A
tervezett fejlesztés a meglévő ivóvíz hálózat Ipartelepen belüli részének rekonstrukcióját biztosítja ill.
az egyesített szennyvíz és csapadékcsatorna hálózat szétválasztását szolgálja.A meglévő vízhálózat
ac. cső és KMPVC cső gerinchálózata helyett KPE anyagú gerinchálózat és KPE anyagú bekötések
kerülnek kialakításra.A gerinchálózaton belül négy szakasz kerül kialakításra. A V-1-0-0 szakaszon a
meglévő na 250 ac. cső helyett Ø 160 PE100 SDR17 vezeték kerül elhelyezésre a gyártelepi főút mellett
a meglévő vezetékkel ellentétes oldalon, az ott lévő közműalagútban.A közműalagút végétől a 0-1162,7m
sz. szelvénytől a vezeték földárokba fektetve kerül elhelyezésre.A 0+1289,7m sz. szelvénytől a vezeték Ø
110 PE100 SDR17 méretben kerül fektetésre a végpontig.A vezeték jelen projekt keretében a Gyártelep
bejáratánál lévő 0+ 000m szelvényben található csomóponti aknától indul.A V-1-1-0 szakaszon a vezeték
a jelenlegi NA 250 ac. csőbe való behúzással épül a víztároló medencéig. A beépítendő vezeték Ø 160
PE100 SDR17.Ezen ágról történik a V-1-1-1 ág leágazása mely a jelenlegi Ø110 KMPVC körvezetékbe
való Ø 90 PE100 SDR17 vezeték behúzásával épül a V45 jelű aknától a V23 jelű aknáig. Ezen aknától a
jelenlegi Ø110 KMPVC vezeték megmarad a II. sz. kútaknáig. A V-1-0-0 ágról a 0+1289,7m szelvénytől (V67
akna) a V-1-0-0 ág 0+1162,7m szelvényéig körvezeték szakasz (melynek jele V-1-0-1) épül földbefektetett
kivitelben Ø 90 PE100 SDR17 mérettel. A szennyvíz és csapadékcsatorna szétválasztásnál a gyári főút
nyomvonalában a jobb oldali sáv felében épül az új csatorna DN200 KGPVC csővel- SZ1-0-0 csatorna.
A csatorna a Gyártelep végétől a Gyártelep bejárata mellett található egyesített rendszeri aknába köt
bele.Később a Gyártelep melletti Szociális épület szennyvízével együtt bevezetésre kerül az Eger városi
csatornahálózatba. Az SZ-1-0-0 gerinccsatornára kerül rákötésre az SZ-1-0-1 jelű és SZ-1-0-2 jelű
ágcsatorna melyek a főúttól távolabb eső-és a főgerincre közvetlenül rá nem köthető üzemek szétválasztott
szennyvizét gyűjti össze. A tervezett vízhálózat jellemző adatai A tervezett vízhálózattal érintett helyrajzi
számok 2401/2; 2401/6; 2401/8; 2401/9; 2401/17; 2401/20;2404; Csőhálózat: V1-0-0:Ø 160 PE 100 SDR
17 közműalagútban 1180 m,V1-0-0:Ø 160 PE 100 SDR 17 földárokban 259,1 m,V1-0-0:Ø 110 PE 100 SDR
17 földárokban 224 m,V1-0-1:Ø 110 PE 100 SDR 17 földárokban 252,8 m,V1-1-0:Ø 160 PE 100 SDR 17 Ø
250 ac csőben húzva 389 m, V1-1-1:Ø 90 PE 100 SDR 17 Ø 110 KMPVC csőben húzva 553,2 m Bekötő
vezetékek:V1-0-0:Ø 110 PE 100 SDR 17 : 159,2m V1-0-0:Ø 63 PE 100 SDR 17 : 92m V1-0-0:Ø 50 PE 100
SDR 17 : 52m V1-0-0:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 210m V1-0-1:Ø 110 PE 100 SDR 17 : 9m V1-0-1:Ø 63 PE 100
SDR 17 : 37m V1-0-1:Ø 50 PE 100 SDR 17 : 13m V1-0-1:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 20m V1-1-0:Ø 50 PE 100
SDR 17 : 26m V1-1-0:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 143m V1-1-1: Ø 90 PE 100 SDR 17 : 23m V1-1-1:Ø 63 PE 100
SDR 17 : 69m V1-1-1:Ø 50 PE 100 SDR 17 : 7m V1-1-1:Ø 32 PE 100 SDR 17 : 51m A vízgerincek mélységi
vonalvezetését a V-1-0-0 gerincvezetéknél a beépítésre használandó közműalagút mélysége határozta
meg.Az alagútban a fenékre kerülnek elhelyezésre 20 cm széles betontalpak melyre a vezeték rögzítve
lesz.A gerincvezetékről épülnek ki a leágazások melyek fektetési mélysége átlagban 1,3 m.A földbe fektetett
szakaszon a gerinc mélysége szintén átlagban 1.3 m. Ingatlan rákötések: Ø 32; Ø 63 és Ø 90 méretű
leágazások épülnek.A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az AF és KD részét képező
műszaki leírás tart. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel meghatározott
gyártmányú, típusú dologra való hivatkozás az egyértelmű meghatározás érdekében történt,amellett az
"azzal egyenértékű" minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 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: 282042056
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52809437
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: provasco@yahoo.com
Telefon: +36 703223157
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Az alapszerződés II/1. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„1. Jelen szerződésmódosítással a felek módosítják a megvalósítandó feladatot az elvégzendő
gépészeti tevékenységek vonatkozásában, e körben a közbeszerzési műszaki leírás, és az
azt módosító, az 1. számú szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező iratok együttesen az
irányadóak a szerződésmódosítás létrejöttét követően. Jelen szerződésmódosítással érintett
elfogadott módosított tételek a következők:
1. PP, PE, KPE nyomócső szerelése, közműalagútban hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
csőátmérő: 140-160 mm között. A csatolt árazott költségvetés szerint nettó 9.678.150, Ft (anyag) és
8.763.300,- Ft (díj), értékű a költség növekmény.
2. PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő:
110 mm. A csatolt árazott költségvetés szerint nettó 1.016.550, Ft (anyag) és 2.701.764,- Ft (díj)
értékű a költség növekmény.
3. PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban bekötő vezetékként, hegesztett kötésekkel,
idomok nélkül, csőátmérő: 32 mm. A csatolt árazott költségvetés szerint nettó 858.900, Ft (anyag) és
2.491.470,- Ft (díj)értékű a költség növekmény.
4. PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban bekötő vezetékként, hegesztett kötésekkel,
idomok nélkül, csőátmérő: 50 mm. A csatolt árazott költségvetés szerint nettó 245.000, Ft (anyag) és
875.140,- Ft értékű a költség növekmény.
5. PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban bekötő vezetékként, hegesztett kötésekkel,
idomok nélkül, csőátmérő: 63 mm. A csatolt árazott költségvetés szerint nettó 594.000, Ft (anyag) és
2.156.220,- Ft (díj) értékű a költség növekmény.
6. PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban bekötő vezetékként, hegesztett kötésekkel,
idomok nélkül, csőátmérő: 90 mm. A csatolt árazott költségvetés szerint nettó 182.850, Ft (anyag) és
252.770,- Ft (díj) értékű a költség növekmény.
7. PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban bekötő vezetékként, hegesztett kötésekkel,
idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm. A csatolt árazott költségvetés szerint nettó 756.000, Ft (anyag)
és 2.177.280,- Ft (díj) értékű a költség növekmény.
8. Új tűzcsap kiépítése NA 100 tűzcsappal. A csatolt árazott költségvetés szerint nettó 2.800.000, Ft
(anyag) és 1.440.000,- Ft (díj) értékű a költség növekmény.
2.
A műszaki tartalom fenti módosítására tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük
fentiek szerint kötött Szerződés IV. fejezetének alábbi, 4. pontját hatályon kívül helyezik:
„A vállalkozói díj mértéke 246.325.662,-Ft + Áfa, azaz kétszáznegyvenhatmillióháromszázhuszonötezer-hatszázhatvankettő forint + általános forgalmi adó.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi
rendelkezés lép:
„A vállalkozói díj mértéke 283.042.056-Ft + Áfa, azaz kétszáznyolcvanhárommillió-negyvenkétezerötvenhat forint + általános forgalmi adó.”
3.
A műszaki tartalom fenti módosítására tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük
fentiek szerint kötött Szerződés VII. fejezetének alábbi, 1. pontját hatályon kívül helyezik:
„Jelen szerződést felek a munkaterület átadásától számított 7 hónapos teljesítési időtartamra kötik.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”

A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi
rendelkezés lép:
„Jelen szerződést felek a munkaterület átadásától számított 9 hónapos teljesítési időtartamra kötik.
Megrendelő előteljesítést elfogad”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 246325662 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 283042056 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdésének,
továbbá nem ütközik a Kbt. 142.§ (3) bekezdésébe az alábbiak szerint.
1. a díjnövekedés vonatkozásában (141.§ (2) bek.):
i. miután a tárgyi eljárás nemzeti eljárásrendben került lebonyolításra, így a 141.§ (2) bek. a) pontja
nem alkalmazható,
ii. a tárgyi díjnövekmény nem éri el a 141.§ (2) bek. b) pontjában meghatározott mértéket (ugyanis
az csak 14,9 %), továbbá
iii. figyelemmel a szerződés tárgyára, a vállalkozói kötelezettségekre, a fenti szerződésmódosítás
nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, annak eredeti jellegéhez illeszkedik.
Fenti szerződésmódosítás nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a Kbt. 142.§ (3) bekezdésében
foglalt bármely okot megvalósítaná.
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban
azzal, hogy azokat a fenti módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
helybenhagyólag aláírják.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (22506/2019)
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: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Arany-Hegyi-Hunyadi csomópont
Hivatkozási szám: EKR000968182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Arany-Hegyi-Hunyadi csomópont
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45233142-6

Kiegészítő szójegyzék

45233220-7
45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, belterületi 15249, külterületi 0507, 0509, és az
516 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KAPOSVÁR, ARANY JÁNOS, HEGYI ÉS HUNYADI JÁNOS UTCÁK CSOMÓPONTJA ÁTALAKÍTÁSÁNAK
KIVITELEZÉSI MUNKÁI
Az útépítési rész:
Útfelújítás: 1774m2; útépítés: 259m2; Járdaépítés 758m2
A meglévő kialakítás a következőkben változik:

- Az Arany János utca szélessége az UE szelvénytől 9,00 m, egészen a Szent Imre utca keleti lekerekítő
ívének végéig. A lekerekítő ív végétől a burkolat szélessége folyamatosan növekedik 12,00 m-re.
- A Szent Imre utcai lekerekítő íveket át kell építeni R = 7,00, illetve R = 5,00 m-re.
- A 0+065 kmsz környezetében, a déli oldalon található aszfalt parkoló lekerekítő íveit szintén át kell építeni
R = 5,00 m sugárral.
- A Hunyadi János utca torkolatát szintén át kell építeni, ami az Arany János utca burkolatához R = 7,00 m, a
Hegyi utca burkolatához R = 7,00 m sugarú ívvel csatlakozik.
- A Zaranyi út szélességét meg kell növelni 11,00 m-ra, csatlakozva az Arker Stúdió Építészeti Kft. terveihez.
A Zaranyi út R = 12,00, illetve R = 15,00 m-es lekerekítő ívekkel csatlakozik az Arany János, illetve Hegyi
utca burkolatához.
- A tervezési szakaszon, mindkét oldali járdákat át kell építeni az útépítési helyszínrajznak megfelelően.
- A Hegyi utcában található gyalogátkelőt meg kell szüntetni, az Arany János utca, Hunyadi János utca,
Hegyi utca, Zarany út csomópont mindegyik ágában új gyalogátkelőt kell kijelölni. A tervezett gyalogátkelők
járdacsatlakozásait akadálymentesen kell kiépíteni.
- Az Arany János utca, Hegyi utca útvonalon a kétoldali kerékpársávot folytatólagosan kell átvezetni a
csomóponton.
A tervezési terültre eső valamennyi közmű fedlapot szintbe kell emelni, amennyiben szükséges ki kell
cserélni, a kandelábereket át kell helyezni a szakági terv szerint.
A villamos rész:
- Kaposvár „MODERN VÁROS PROGRAM” keretében átépítendő Arany János u., Hegyi u., Hunyadi u.
csomópont átépítésénél kandeláberek cseréje és építése történik. Bontásra kerül 4 db beton kandeláber, ill.
egy db FB-8+eG. 38,7 méter hosszú kzv. földkábel kerül bontásra.
- 9 db új kandeláber kerül tervezésre, amelyek RS9 oszlopok, KS 10-5 lámpakarú és GE Lighting Spinella
93W-os lámpával tervezendők. Az építendő térvilágítási földkábel NAYY-O 4x25 mm2 keresztmetszetű és
148,5 méter nyomvonal hosszú. A tervezendő kommunális földkábel NAYY-O 4x150 mm2 keresztmetszetű
34 méter hosszú. Az építendő védőcsövek PVC 160 mm és KPE 63 mm-esek. Az új kandeláberek a 4360/1,
4364/15, 4061, 4160/1, 4063 hrsz.-ú területeken helyezkedik el. A kommunális és közvilágítási kábel a
4360/1, 4364/15, 4061, 4160/1, 4063, 4360/2 hrsz.-ú területeket érinti.
- A csomópont átépítése miatt a 0,4 kV és a 22 kV-os földkábelek az út alá kerülnének, emiatt karmantyúzni
és kitéríteni kell.
- A 0,4 kV-os földkábel NAYY-O 4x150 mm2 keresztmetszetű, 51 méter nyomvonal hosszú.
- A 22 kV-os földkábel NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 keresztmetszetű, 50 méter nyomvonal hosszú.
- A Hegyi utca és a Hunyadi utca sarkát keresztező légkábel bontásra kerül, helyette földkábel épül.
(Kommunális és közvilágítási)
Az ellátandó feladatok részletes 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.
(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: 2019/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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:
21193 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Arany-Hegyi-Hunyadi csomópont
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geiger-UTÉP Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16768703
Postai cím: Guba Sándor Utca 71
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: faludy.marianna@geigerutep.hu
Telefon: +36 703723444
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: 52781211
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45233120-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45233142-6

Kiegészítő szójegyzék

45233220-7
45316110-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, belterületi 15249, külterületi 0507, 0509, és az
516 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
KAPOSVÁR, ARANY JÁNOS, HEGYI ÉS HUNYADI JÁNOS UTCÁK CSOMÓPONTJA ÁTALAKÍTÁSÁNAK
KIVITELEZÉSI MUNKÁI
Az útépítési rész:
Útfelújítás: 1774m2; útépítés: 259m2; Járdaépítés 758m2
A meglévő kialakítás a következőkben változik:
- Az Arany János utca szélessége az UE szelvénytől 9,00 m, egészen a Szent Imre utca keleti lekerekítő
ívének végéig. A lekerekítő ív végétől a burkolat szélessége folyamatosan növekedik 12,00 m-re.
- A Szent Imre utcai lekerekítő íveket át kell építeni R = 7,00, illetve R = 5,00 m-re.
- A 0+065 kmsz környezetében, a déli oldalon található aszfalt parkoló lekerekítő íveit szintén át kell építeni
R = 5,00 m sugárral.
- A Hunyadi János utca torkolatát szintén át kell építeni, ami az Arany János utca burkolatához R = 7,00 m, a
Hegyi utca burkolatához R = 7,00 m sugarú ívvel csatlakozik.
- A Zaranyi út szélességét meg kell növelni 11,00 m-ra, csatlakozva az Arker Stúdió Építészeti Kft. terveihez.
A Zaranyi út R = 12,00, illetve R = 15,00 m-es lekerekítő ívekkel csatlakozik az Arany János, illetve Hegyi
utca burkolatához.
- A tervezési szakaszon, mindkét oldali járdákat át kell építeni az útépítési helyszínrajznak megfelelően.
- A Hegyi utcában található gyalogátkelőt meg kell szüntetni, az Arany János utca, Hunyadi János utca,
Hegyi utca, Zarany út csomópont mindegyik ágában új gyalogátkelőt kell kijelölni. A tervezett gyalogátkelők
járdacsatlakozásait akadálymentesen kell kiépíteni.

- Az Arany János utca, Hegyi utca útvonalon a kétoldali kerékpársávot folytatólagosan kell átvezetni a
csomóponton.
A tervezési terültre eső valamennyi közmű fedlapot szintbe kell emelni, amennyiben szükséges ki kell
cserélni, a kandelábereket át kell helyezni a szakági terv szerint.
A villamos rész:
- Kaposvár „MODERN VÁROS PROGRAM” keretében átépítendő Arany János u., Hegyi u., Hunyadi u.
csomópont átépítésénél kandeláberek cseréje és építése történik. Bontásra kerül 4 db beton kandeláber, ill.
egy db FB-8+eG. 38,7 méter hosszú kzv. földkábel kerül bontásra.
- 9 db új kandeláber kerül tervezésre, amelyek RS9 oszlopok, KS 10-5 lámpakarú és GE Lighting Spinella
93W-os lámpával tervezendők. Az építendő térvilágítási földkábel NAYY-O 4x25 mm2 keresztmetszetű és
148,5 méter nyomvonal hosszú. A tervezendő kommunális földkábel NAYY-O 4x150 mm2 keresztmetszetű
34 méter hosszú. Az építendő védőcsövek PVC 160 mm és KPE 63 mm-esek. Az új kandeláberek a 4360/1,
4364/15, 4061, 4160/1, 4063 hrsz.-ú területeken helyezkedik el. A kommunális és közvilágítási kábel a
4360/1, 4364/15, 4061, 4160/1, 4063, 4360/2 hrsz.-ú területeket érinti.
- A csomópont átépítése miatt a 0,4 kV és a 22 kV-os földkábelek az út alá kerülnének, emiatt karmantyúzni
és kitéríteni kell.
- A 0,4 kV-os földkábel NAYY-O 4x150 mm2 keresztmetszetű, 51 méter nyomvonal hosszú.
- A 22 kV-os földkábel NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 keresztmetszetű, 50 méter nyomvonal hosszú.
- A Hegyi utca és a Hunyadi utca sarkát keresztező légkábel bontásra kerül, helyette földkábel épül.
(Kommunális és közvilágítási)
Az ellátandó feladatok részletes 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.
(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: 2019/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52781211
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geiger-UTÉP Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16768703
Postai cím: Guba Sándor Utca 71
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: faludy.marianna@geigerutep.hu
Telefon: +36 703723444
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat 2020. április 20.
napjáig köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy
az azt követő első munkanap).”
VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosul tekintettel arra, hogy Vállalkozó a kivitelezési
munkák végzése során 2019. október 29. napján észlelte, hogy a kutatóárkokkal feltárt elektromos
nyomvonalak nem a tervben egyeztetett helyen találhatók, ezért írásban akadályközlést jelentett be.
Vállalkozó az esetet fotókkal alátámasztva dokumentálta az e-napló felületen és kérte a teljesítési
határidő meghosszabbítását 2020. április 20. napjáig. Az akadály elhárítása a kivitelezési időszak
növekedését jelenti. A fentiek okán a szerződés határidejének meghosszabbítása megalapozott,
mely szerint a módosult teljesítési határidő 2020. április 20.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 52781211 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 52781211 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Karcag Városi Önkormányzat (22511/2019)
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: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karcag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karcag turisztikai attrakciók fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000354352019
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:
Szélmalom II. részleges felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5300 Karcag, Vágóhíd u. 22., hrsz. 2123 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. r.: Szélmalom II. részleges felújítás
Vállalkozási szerződés – Szélmalom II. részleges felújítása - a Terület és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretén belül a TOP-1.2.1-15. „ Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” tárgyú pályázat, a „Karcag turisztikai attrakciók fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15JN1-2016-00005. sz. projekt alapján
Az épület műemlék, így a kivitelezés során az örökségvédelmi előírásokat be kell tartani.
A malom falazata az alsó szinten 1,14 m vastag téglafallal indul, amely a földkiemelés szintje felett 7-8
téglasorig tart (lábazatként), majd egy fél téglányival visszaugratva 1,0 m-es falvastagsággal folytatódik.
Az alsó szinten a fal beázása körben mindenhol látható, de az észak-nyugati oldalon erőteljes. Ezt a külső
feltöltésben felgyülemlett víz okozza, ez a víz a feltöltésből csak lassan tud elszivárogni, illetve felfelé

elpárologni. A feltöltést körbevevő tégla támfal bezárja az ide érkező csapadékvíz útját. A vízkivezetés
hiánya miatt a mögötte lévő talajban feltorlódik a víz.
Vízelvezetésre 210m szivárgó rendszer kialakítása. A falak szigetelésére 90 ker.m2 utólagos vízszintes
falszigetelés és 220m2 függőleges falszigetelés készítése a hozzá tartozó helyreállítási munkálatokkal.
Főbb munkálatok:
Az alsó szint falának külső oldalától az idefolyó csapadékvíz szakszerű elvezetése tervezett.
Ezt a fal mellett elhelyezett szivárgóval és a kiemelt rész pangó vizének drénezésével kerül megoldásra.
A fal külső oldalára dombornyomott Dörken lemez kerül rögzítésre a lábazatnál szellőztetett lezárással. A
külső szivárgó a belső padló szintje alatt max. 10 cm mélységig nyúlik le az alapozás takarási mélységének
biztonságos megtartása érdekében.
A malom felújítása során szellőztető kavicságy létesül az alaprajzon és metszeteken jelölt kivitelben. A föld
felszíne alatt az épület külső falát, valamint a támfal belső oldalát dombornyomott lemezzel borítjuk be,
a felületén geotextíliával, ami megakadályozza, hogy a talaj benyomódjon a lemezig. A dombornyomott
lemezen a falhoz érkező víz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics ágyazatba, amiben egy perforált cső
fut lejtésbe fektetve.
A vizet a csőhálózat összegyűjti és elvezeti a műemlék közeléből, majd bekötésre kerül a közterületen lévő
csapadékvízelvezető hálózatba.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal –
a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
(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: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00005
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11782 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. r. Szélmalom II. részleges felújítása Rész száma: 3 Elnevezés: Szélmalom II.
részleges felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (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: Process Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65035364
Postai cím: Madarasi Út 24.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország

E-mail: labonczsuzy.pe@gmail.com
Telefon: +36 309387265
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15005650
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5300 Karcag, Vágóhíd u. 22., hrsz. 2123 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. r.: Szélmalom II. részleges felújítás
Vállalkozási szerződés – Szélmalom II. részleges felújítása - a Terület és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretén belül a TOP-1.2.1-15. „ Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” tárgyú pályázat, a „Karcag turisztikai attrakciók fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15JN1-2016-00005. sz. projekt alapján
Az épület műemlék, így a kivitelezés során az örökségvédelmi előírásokat be kell tartani.
A malom falazata az alsó szinten 1,14 m vastag téglafallal indul, amely a földkiemelés szintje felett 7-8
téglasorig tart (lábazatként), majd egy fél téglányival visszaugratva 1,0 m-es falvastagsággal folytatódik.
Az alsó szinten a fal beázása körben mindenhol látható, de az észak-nyugati oldalon erőteljes. Ezt a külső
feltöltésben felgyülemlett víz okozza, ez a víz a feltöltésből csak lassan tud elszivárogni, illetve felfelé
elpárologni. A feltöltést körbevevő tégla támfal bezárja az ide érkező csapadékvíz útját. A vízkivezetés
hiánya miatt a mögötte lévő talajban feltorlódik a víz.
Vízelvezetésre 210m szivárgó rendszer kialakítása. A falak szigetelésére 90 ker.m2 utólagos vízszintes
falszigetelés és 220m2 függőleges falszigetelés készítése a hozzá tartozó helyreállítási munkálatokkal.
Főbb munkálatok:
Az alsó szint falának külső oldalától az idefolyó csapadékvíz szakszerű elvezetése tervezett.
Ezt a fal mellett elhelyezett szivárgóval és a kiemelt rész pangó vizének drénezésével kerül megoldásra.
A fal külső oldalára dombornyomott Dörken lemez kerül rögzítésre a lábazatnál szellőztetett lezárással. A
külső szivárgó a belső padló szintje alatt max. 10 cm mélységig nyúlik le az alapozás takarási mélységének
biztonságos megtartása érdekében.
A malom felújítása során szellőztető kavicságy létesül az alaprajzon és metszeteken jelölt kivitelben. A föld
felszíne alatt az épület külső falát, valamint a támfal belső oldalát dombornyomott lemezzel borítjuk be,
a felületén geotextíliával, ami megakadályozza, hogy a talaj benyomódjon a lemezig. A dombornyomott
lemezen a falhoz érkező víz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics ágyazatba, amiben egy perforált cső
fut lejtésbe fektetve.
A vizet a csőhálózat összegyűjti és elvezeti a műemlék közeléből, majd bekötésre kerül a közterületen lévő
csapadékvízelvezető hálózatba.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal –
a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14752435
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Process Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65035364
Postai cím: Madarasi Út 24.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
E-mail: processeurope@gmail.com
Telefon: +36 309387265
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés módosításának indokai
3.1. Kivitelező megkezdte a kivitelezést 2019. június 21. napján. A kivitelezés során szükségessé
vált a kivitelezés műszaki tartalmának módosítása az alábbi indokok szerint:
1. a felújításhoz készült engedélyezési és kiviteli építészeti műszaki tervdokumentáció azon
feltételezésre alapult, hogy a szélmalom falának van alapja megfelelő mélységben, s a tervezett
falszigetelési beavatkozás biztonságosan elvégezhető,
2. kivitelezést megelőzően azonban feltárásra kerültek az alapok, a támfal alapozása, és a malomfal
és támfal közötti feltöltött terület talajrétegződése is,
3. a feltárások és helyszíni kooperációs bejárás eredményeként készült tartószerkezeti (statikai)
szakvélemény egyértelművé tette, hogy NEM végezhető el a falszigetelés az állékonyság
veszélyeztetése nélkül,
4. a statikai szakvélemény, a műemléki szakfelügyelet, az építész tervező és kivitelező szakmai
érvei alapján került kidolgozásra egy új műszaki tartalmú tervdokumentáció, mely az eredeti
tervben szerepelő vízelvezetési megoldások módosított és bővített, ill. kiegészített, új műszaki
megoldásokkal fogja biztosítani az épület víz elleni védelmének a felújításban megfogalmazott célját.
A fentiek alapján készült módosított kivitelezési tervdokumentáció (tervezői költségbecsléssel)
alapján a kivitelező új árajánlatot készített, amely szerint a műszaki tartalom változása nem jár együtt
a vállalkozói díj változásával.
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 részletesen
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x 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: 14752435 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 14752435 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Kárpát-medencei Teniszakadémia Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (22580/2019)
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: Kárpát-medencei Teniszakadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23685505
Postai cím: Csongor Utca 57.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4432
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Török László
Telefon: +36 303370494
E-mail: torok.laszlo8@gmail.com
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportiskola kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000548032018
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:
Sportakadémia kilakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szabolcsveresmart 0132/4 és 0132/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportakadémia épületkomplexum megvalósítása.
- 1 centerpálya, lelátókkal
- 48 férőhelyes kollégiumi épület
- klub épület mellett 2 salakos pályával
- főépület, benne az iskolával, irodákkal és reprezentatív funkciókkal
- további 9 db sportpálya, melyekből 5 db keményborítású, 4 db salakos
- 60 férőhelyes parkoló kialakítása
- 30 db kerékpárparkoló kialakítása
építmények összterülete: 2.779 m2
sportpályák alapterülete: 11.708 m2

A létesítmény engedélyes tervvel rendelkezik, a feladat a kiviteli terv elkészítése, és a jóváhagyott kiviteli
terv alapján az építési munka megvalósítása. A kiviteli tervet 3 (három) példányban papír alapon és 3
(három) példányban elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető PDF formátumban, és szerkeszthető
PLN/PLA, DWG, SLO, XLS, DOC formátumokba kell elkészíteni.
A részletes műszaki paramétereket a tervdokumentáció 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: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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:
22084 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sportakadémia kilakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29378795
Postai cím: Rákóczi Utca 32
Város: Nyírtura
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4532
Ország: Magyarország
E-mail: kerekeslevelek@gmail.com
Telefon: +36 302053980
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: 2389441000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szabolcsveresmart 0132/4 és 0132/3 hrsz.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportakadémia épületkomplexum megvalósítása.
- 1 centerpálya, lelátókkal
- 48 férőhelyes kollégiumi épület
- klub épület mellett 2 salakos pályával
- főépület, benne az iskolával, irodákkal és reprezentatív funkciókkal
- további 9 db sportpálya, melyekből 5 db keményborítású, 4 db salakos
- 60 férőhelyes parkoló kialakítása
- 30 db kerékpárparkoló kialakítása
építmények összterülete: 2.779 m2
sportpályák alapterülete: 11.708 m2
A létesítmény engedélyes tervvel rendelkezik, a feladat a kiviteli terv elkészítése, és a jóváhagyott kiviteli
terv alapján az építési munka megvalósítása. A kiviteli tervet 3 (három) példányban papír alapon és 3
(három) példányban elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető PDF formátumban, és szerkeszthető
PLN/PLA, DWG, SLO, XLS, DOC formátumokba kell elkészíteni.
A részletes műszaki paramétereket a tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2389441000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29378795
Postai cím: Rákóczi Utca 32
Város: Nyírtura
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4532
Ország: Magyarország
E-mail: kerekeslevelek@gmail.com
Telefon: +36 302053980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. sz. módosítás:
3.1 Az alapszerződés 4.3 pontja szerinti teljesítési határidőt szerződő felek az alábbiak szerint
módosítják:
4.3 Teljesítési véghatáridő 2020 március 31. Megrendelő a vállalt határidőhöz képest előteljesítést
elfogad.
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: 2019. szeptember 9. napján Vállakozó a következőkről tájékoztatta
Megrendelőt:2019. januárjában az évszakhoz képest is extrémnek számító hosszantartó erős fagy
és havazás akadályozta a kivitelezési munkákat. Tekintettel arra, hogy ezen időszakban alapozási
munkák készültek az ütemezés szerint, az építési technológia az időjárási körülmények miatt
nem volt betartható, így a munkák szüneteltetése vált szükségessé. Az akadályoztatás az építési
naplóban rögzítésre került, az akadályoztatott napok száma összesen 23 nap.2019. június 15-16-án
történt felhőszakadás miatt a terület felázott, ami miatt a munkákat ismételten fel kellett függeszteni.
Az építési napló bejegyzéseivel alátámasztva az akadályoztatott napok száma összesen 5 nap.A
2019.06.25-én elrendelt országos hőségriadót követően, 2019.06.27-én rendkívüli viharos erejű
szél és jégeső érintette Kisvárda területét. Az extrém időjárás következtében jelentős anyagi károk
keletkeztek, az építményt villámcsapás is érte.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 2389441000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 2389441000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) folytatása:
A kármentési feladatok, valamint az építési munka állagmegóvására tett intézkedések az építési
naplóval alátámasztva 21 napot vettek igénybe.
A fenti okokból adódóan a 2019. november 28-i szerződéses befejezési határidő az akadályoztatott ,
összesen 49 nappal meghosszabbítva 2020. január 16-ra módosulna. Tekintettel arra, hogy
a befejező munkák között több, téli időszakban nem, vagy csak korlátozottan végezhető
munkafolyamat is van, az építési munkák ezen januári befejezése a közel két hónapos, Vállalkozó
szempontjából előre nem látható csúszás miatt nem megoldható . Mindezekre tekintettel, figyelembe
véve az időtartam kiesést, továbbá a téli időszak befejező munkafolyamatokra gyakorolt hatását,
Felek a szerződés teljesítési határidejének 2020. március végére történő módosítását tartják
elfogadhatónak.
Fentiekre tekintettel Felek az alapszerződés 4. pontjának módosítását határozták el.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (22393/2019)
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: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49232206
Postai cím: Salgótarjáni Út 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György
Telefon: +36 302780886
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ESPORT ARÉNA KIALAKÍTÁSA 2
Hivatkozási szám: EKR000057822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
ESPORT ARÉNA KIALAKÍTÁSA 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262700-8

További tárgyak:

45223000-6

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45324000-4
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban (címe:
1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építmény általános bemutatása:
A kivitelezési feladat egy, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban lévő, 550 m2 szerkezetkész fejlesztési
terület kialakítása Esport Arénává. A fejlesztési terület szerkezetkész állapotban van. Elkészült a teljes

tartószerkezet, tetőszerkezet, homlokzat és a határolószerkezetek. A jelen eljárás részét képező kivitelezési
feladat elsősorban belső térben történő épületátalakítás, csak a homlokzaton készül egy új nyílászáró.
A fejlesztési terület nagy belmagasságának köszönhetően, annak egy részén acélszerkezetű galéria kerül
kialakításra. A tervezett szerkezetek elsősorban könnyűszerkezetű kialakítással készülnek.
Funkcionális kialakítás:
A kialakítandó Esport Aréna terület megközelítése 3 irányból tervezett. A stadion épülettel együtt két
bejárat már elkészült egyrészt a VIP előtere felől, a Hungária körút irányából, valamint a Salgótarjáni úti
homlokzaton is. A Salgótarjáni úti bejárat csak üzemeltetésre szolgál majd- áru feltöltés, sporttechnológia,
kamera technológia kiszolgálás a célja. A VIP bejárat felől történik az érkezés események alkalmával,
normál klubnapokon a Hungária körút felöli újonnan kialakítandó saját bejáratot használják.
Az Esport Aréna földszintjén kialakításra került egy büfé zóna, ami előtérként szolgál az aréna térhez.
Itt található egy büfé és egy ruhatár, valamint innen lehet megközelíteni a galéria szintet és a kiszolgáló
területeket is.
Az aréna tér 200 fő befogadására alkalmas nézőtéri lelátóval ellátott terület. A játékosok a lelátóval szemben
helyezkednek el egy pódiumon, felettük óriás-kivetítőkön is láthatják a nézők az eseményeket.
Az aréna tér mellett kapott helyet a szerver helyiség és a vezérlő is, ahol a sporttechnológiához szükséges
berendezések és az eseményirányításhoz szükséges berendezések kerülnek kialakításra.
A galéria szinten a játékosok és bírók területei vannak. A játékosok számára kialakításra került 2 teljesen
különálló gyakorló terem, a bírók részére egy pihenő, valamint a mosdóblokkok kerültek betervezésre.
A jelen beszerzés tárgyát nem képező speciális „sport-technológia” fogja tartalmazni az összes
végberendezést – kijelzőket, hangszórókat, és egyéb audiovizuális eszközöket - a kiviteli terv erős- és
gyengeáramú részei felkészülést tartalmaznak a technológiák fogadására.
Mennyiségek:
acélszerkezetű galéria: 150 m2
gipszkarton szerelt fal építése: 815,89 m2
betonacél helyszíni szerelése: 1100 kg
épület-acélvázszerelése tömör szerelvényekből: 24,98 t
szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre nem látszó bordázattal: 362,57 m2
látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése: 260,67 m2
aljzatbeton készítés terv szerinti vastagságokban: 874,79 m2
Előbbieken túl nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő –
a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján –
egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további 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: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05565 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ESPORT ARÉNA KIALAKÍTÁSA 2
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: info@nfsolar.com
Telefon: +36 13306071
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13306070
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 296902531
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):

45262700-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45262700-8

További tárgyak:

45223000-6

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45324000-4
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban (címe:
1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építmény általános bemutatása:
A kivitelezési feladat egy, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban lévő, 550 m2 szerkezetkész fejlesztési
terület kialakítása Esport Arénává. A fejlesztési terület szerkezetkész állapotban van. Elkészült a teljes
tartószerkezet, tetőszerkezet, homlokzat és a határolószerkezetek. A jelen eljárás részét képező kivitelezési
feladat elsősorban belső térben történő épületátalakítás, csak a homlokzaton készül egy új nyílászáró.
A fejlesztési terület nagy belmagasságának köszönhetően, annak egy részén acélszerkezetű galéria kerül
kialakításra. A tervezett szerkezetek elsősorban könnyűszerkezetű kialakítással készülnek.
Funkcionális kialakítás:
A kialakítandó Esport Aréna terület megközelítése 3 irányból tervezett. A stadion épülettel együtt két
bejárat már elkészült egyrészt a VIP előtere felől, a Hungária körút irányából, valamint a Salgótarjáni úti
homlokzaton is. A Salgótarjáni úti bejárat csak üzemeltetésre szolgál majd- áru feltöltés, sporttechnológia,
kamera technológia kiszolgálás a célja. A VIP bejárat felől történik az érkezés események alkalmával,
normál klubnapokon a Hungária körút felöli újonnan kialakítandó saját bejáratot használják.
Az Esport Aréna földszintjén kialakításra került egy büfé zóna, ami előtérként szolgál az aréna térhez.
Itt található egy büfé és egy ruhatár, valamint innen lehet megközelíteni a galéria szintet és a kiszolgáló
területeket is.
Az aréna tér 200 fő befogadására alkalmas nézőtéri lelátóval ellátott terület. A játékosok a lelátóval szemben
helyezkednek el egy pódiumon, felettük óriás-kivetítőkön is láthatják a nézők az eseményeket.

Az aréna tér mellett kapott helyet a szerver helyiség és a vezérlő is, ahol a sporttechnológiához szükséges
berendezések és az eseményirányításhoz szükséges berendezések kerülnek kialakításra.
A galéria szinten a játékosok és bírók területei vannak. A játékosok számára kialakításra került 2 teljesen
különálló gyakorló terem, a bírók részére egy pihenő, valamint a mosdóblokkok kerültek betervezésre.
A jelen beszerzés tárgyát nem képező speciális „sport-technológia” fogja tartalmazni az összes
végberendezést – kijelzőket, hangszórókat, és egyéb audiovizuális eszközöket - a kiviteli terv erős- és
gyengeáramú részei felkészülést tartalmaznak a technológiák fogadására.
Mennyiségek:
acélszerkezetű galéria: 150 m2
gipszkarton szerelt fal építése: 815,89 m2
betonacél helyszíni szerelése: 1100 kg
épület-acélvázszerelése tömör szerelvényekből: 24,98 t
szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre nem látszó bordázattal: 362,57 m2
látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése: 260,67 m2
aljzatbeton készítés terv szerinti vastagságokban: 874,79 m2
Előbbieken túl nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
A beszerzés tárgyát képező Létesítmény műszaki tartalma a szerződésmódosítás eredményeképpen nem
változik. A szerződésmódostás eredményeképpen a szerződés tárgyát képező műszaki tartalom kiegészül
a Létesítmény működéséhez szükséges, légtechnikával ellátott speciális tároló helyiség kialakításához
kapcsolódó építőmesteri, bontási, gyengeáramú és gépészetet érintő feladatokkal. Ezeknek a feladatoknak
mindegyike a szerződés tárgyát képező Létesítmény megvalósításához és rendeltetésszerű és biztonságos
használatához elengedhetetlenül szükséges, a Létesítmény kivitelezésével műszaki szempontból
összefüggő feladat. Ugyanakkor a szerződésmódosítás eredményeképpen a szerződés tárgyát képező
műszaki tartalom csökken bizonyos, a szerződésmódosításban részletezett feladatokkal
(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: 2019/03/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 326009482
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő 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
E-mail: info@nfsolar.com
Telefon: +36 13306071
Internetcím(ek): (URL) www.nfsolar.com
Fax: +36 13306070
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződésmódosítás a szerződés első módosítása. A szerződésmódosítás szerinti műszaki
tartalmi változtatások teljes egészében és kizárólag a Szerződés szerinti eredeti beszerzés műszaki
tartalmához kapcsolódnak. Minden egyes új, a nyertes ajánlattevő által teljesítendő szolgáltatás,
ami a szerződés módosítása alapján teljesítendő, az eredeti teljesítési helyen megvalósuló építési

munka, az eredeti szerződés keretein belül. A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés
általános jellegét, és illeszkedik a szerződés jellegéhez (ami építési beruházás).
A szerződés a módosítás alapján a következő többletszolgáltatásokkal egészül ki:
- Légtechnikával ellátott speciális tároló helység kiépítése tartalék audiovizuális eszközök számára
- VRF rendszert vezérlő automatika telepítése
- OSB lezárás lelátó és függönyfal szerkezet között
Ugyanakkor a szerződés módosítás alapján a következő elmaradó szolgáltatásokkal csökken:
- játékosi székek
- különböző kábelezési feladatok
- mobil rámpa
- elmaradó szignalizációs elemek
A szerződésmódosítás szerinti többlet műszaki tartalmak teljesítésére tekintettel a szerződés 11.1.1es pontja szerinti Vállalkozói díj módosítása (emelése) is megtörtént, módosított díj nettó összege
311.871.266., - Ft (azaz betűvel kiírva: nettó egymilliárd-kilencvenhétmillió-nyolcszáztizennyolcezernyolcszázötvenkilenc forint), tartalékkeret nélkül.
Tartalékkeret: A Tartalékkeret nettó mértéke 14.138.216 - Ft (azaz betűvel kiírva: nettó kilencmillióhétszázharmincháromezer-negyvenegy Forint). A Tartalékkeret összege a szerződésmódosítás
eredményképpen nem módosult, az a szerződés eredeti, aláírásakori verziója szerinti összeg maradt
(a Tartalékkeret összege a szerződés aláírásakori nettó vállalkozói díj 1%-a – egy százaléka – volt).
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: - A szerződésmódosítás a szerződés értékének
a változásával jár (a szerződés eredeti szerződéses értéke növekszik), vagyis a Kbt. 141.§ (2)
bekezdése a szerződésmódosításra alkalmazható.
- A szerződésmódosítás eredményeképpen a szerződés szerinti eredeti ellenérték növekedése a)
nem éri el az uniós értékhatárt, b) építési beruházásról lévén szó (a szerződés szerinti beszerzés
tárgya építési beruházás) nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, és c) tekintettel arra,
hogy a Szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalmi változtatások teljes egészében és kizárólag a
Szerződés szerinti eredeti beszerzés műszaki tartalmához kapcsolódnak, ahhoz képest testesítenek
meg változtatásokat (a 2. sz. melléklet szerinti elmaradó tételeket), illetve többleteket (minden egyes
új vállalkozói szolgáltatás, ami a Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében feltüntetésre kerül, ….
Folytatás VII.1 pontban
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 296902531 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 326009482 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1) VI.2.2 pont folytatása:
...a Beruházás megvalósításához kapcsolódó, a Beruházás használatba vételéhez és használatához
szükséges munka, az eredeti Szerződés keretein belül teljesül), a Szerződésmódosítás nem
változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik a Szerződés jellegéhez (ami építési
beruházás)

A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja követelmény teljesülése:
A Szerződés eredeti (aláíráskori) ellenértéke (a Vállalkozói díj), a Tartalékkeret nélkül számítva nettó
282.764.315,- Ft (azaz betűvel kiírva: kettőszáznyolcvankettő millió – hétszázhatvannégy ezer háromszáztizenöt forint) összeg, ennek 15%-a ezek szerint (kerekítve) nettó 42.414.647,- (azaz
betűvel kiírva: negyvenkettőmillió-négyszáztizennégyezer-hatszáznegyvenhét forint) nettó összeg.
A Szerződés eredeti (aláíráskori) ellenértékét (a Vállalkozói díjat) a jelen Szerződésmódosítás
szerinti díjnövekedés nettó 29.106.951,- Ft azaz betűvel kiírva: nettó huszonkilencmillió-százhatezerkilencszázötvenegy forint összeggel emelte meg.
A Szerződésmódosítás szerinti összesített díjnövekedés nem éri el az eredeti Szerződés szerinti
Vállalkozói díj összege 15%-át, azaz nettó 42.414.647,- (azaz betűvel kiírva: negyvenkettőmilliónégyszáztizennégyezer-hatszáznegyvenhét forint) nettó összeget.
Szerződésmódosítás a Szerződés szerinti ellenértéket érintő első módosítás (úgyszintén, a
Szerződés első módosítása). A Kbt. 14.1§ (2) bekezdése ama fordulatát, miszerint „több módosítás
esetén azok nettó összértéke” a Szerződésmódosítás kapcsán a Felek nem alkalmazzák.
A Kbt. 141.§ (2) bekezdés a) pontja követelmény teljesülése:
A szerződésmódosítás hatályba lépése időpontjában érvényes – építési beruházásokra vonatkozó
– uniós értékhatár összege nettó 5.548.000,- EURO, amelynek nemzeti pénznemben kifejezett
értéke 1.723.541.680,- forint. Ezt az összeget a szerződésmódosítás szerinti díjnövekedés nem éri
el (teljesül a Kbt. 141.§ (2) bekezdés a) pontja követelménye).
2) A szerződés eredeti teljesítési határideje: 2019. augusztus 2. napja volt. A szerződés 10.2.2es pontjában szerepelt az előre nem látható, a Feleken kívül álló okokból történő akadályoztatás
felmerülése esetén a véghatáridő változtatásának a lehetősége, szerződésmódosítás nélkül. A
Nyertes Ajánlattevő 2019. március 25. napján akadályközléssel élt Ajánlatkérő felé. A benyújtott
akadályközlést az Ajánlatkérő elfogadta objektív, a Felek kellő körültekintése mellett előre nem
látható akadályoztatásnak, és a Vállalkozási Szerződés 10.2.2 pontja alapján a Felek 2019. július
10. napján a teljesítési véghatáridőt 2019. december 15. napjára változtatták jegyzőkönyvvel,
szerződésmódosítás nélkül. A szerződés jelen első módosítása időpontjában tehát az aktuális
véghatáridő 2019. december 15.-e
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Mélykút Város Önkormányzat (22870/2019)
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: Mélykút Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91035532
Postai cím: Petőfi Tér 1
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Ágnes
Telefon: +36 302292104
E-mail: herczeg.agnes@yahoo.it
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.melykut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szent Tamás Katolikus Általános Iskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000604822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szent Tamás Katolikus Ált.isk.energetika
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: HU331 A teljesítés helye: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 1-3. Hrsz.: 4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola épület energetikai korszerűsítése: - Utcai és udvari homlokzatok
utólagos hőszigetelése, grafit adalékos polisztirol hőszigetelő lemezekkel 15 cm vastagságban 1920
m2 - Lábazat szigetelése 4 cm vastagságban 395 m2 - Nyílászáró csere 199 db (ezen belül 3 ajtó) Fűtéskorszerűsítés keretében biomassza kazán beszerzése és beszerelése. Az ajánlatkérési dokumentáció
részeként átadott műszaki leírásban és a tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062 pályázat
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11838 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szent Tamás Katolikus Ált.isk.energetika
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/14 (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: PB Éptech Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89062643
Postai cím: Halpiac Utca 12.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
E-mail: pbeptech@gmail.com
Telefon: +36 204064407
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: 95038661
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):

45200000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 1-3. Hrsz.: 4
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola épület energetikai korszerűsítése: - Utcai és udvari homlokzatok
utólagos hőszigetelése, grafit adalékos polisztirol hőszigetelő lemezekkel 15 cm vastagságban 1920
m2 - Lábazat szigetelése 4 cm vastagságban 395 m2 - Nyílászáró csere 199 db (ezen belül 3 ajtó) Fűtéskorszerűsítés keretében biomassza kazán beszerzése és beszerelése. Az ajánlatkérési dokumentáció
részeként átadott műszaki leírásban és a tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 95038661
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: PB Éptech Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89062643
Postai cím: Halpiac Utca 12.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
E-mail: pbeptech@gmail.com
Telefon: +36 204064407
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Határidő.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Előre nem látható műszaki tartalom változás.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 95038661 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 95038661 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

Mezőtúr Város Önkormányzata (22610/2019)
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: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16840306
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herczeg Zsolt
Telefon: +36 56551900
E-mail: pmh@mezotur.hu
Fax: +36 56350971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezotur.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezotur.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőtúr, Petőfi Sándor utcai parkolók kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000031682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Mezőtúr, Petőfi Sándor utcai parkolók kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45232450-1

További tárgyak:

45223300-9

Kiegészítő szójegyzék

45232451-8
45233142-6
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, Mezőtúr, Petőfi Sándor utca Hrsz.: 105, 106,
107
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Petőfi S. utca É-i oldalán a Kossuth Lajos utca – Stromfeld A. utca között 12+1 db mozgássérült parkoló,
a Petőfi S. utca D-i oldalán a Könyves K. utca – Csokonai utca között 11+1 db mozgássérült, párhuzamos
beállású parkolóhely kerül kiépítésre, a csapadékvíz elvezetés biztosításával.
Tervezett parkolóhelyek pályaszerkezete:

- 8,0 cm vtg. térkő burkolat
- 3,0 – 5,0 cm vtg. ágyazó zuzalék
- 18,0 cm vtg. cementstabilizáció
- 20 cm fagyvédő rtg. – homokos kavics
- tömörített talaj
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket a dokumentáció és annak részét képező műszaki
tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06608 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mezőtúr, Petőfi Sándor utcai parkolók kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szővetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80834133
Postai cím: Várkonyi Út 18
Város: Tószeg
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 5091
Ország: Magyarország
E-mail: info@szintentarto.hu
Telefon: +36 76505378
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 505379
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10012922
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):

45200000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45232450-1

Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

45223300-9
45232451-8
45233142-6
45233228-3

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, Mezőtúr, Petőfi Sándor utca Hrsz.: 105, 106,
107
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Petőfi S. utca É-i oldalán a Kossuth Lajos utca – Stromfeld A. utca között 12+1 db mozgássérült parkoló,
a Petőfi S. utca D-i oldalán a Könyves K. utca – Csokonai utca között 11+1 db mozgássérült, párhuzamos
beállású parkolóhely kerül kiépítésre, a csapadékvíz elvezetés biztosításával.
Tervezett parkolóhelyek pályaszerkezete:
- 8,0 cm vtg. térkő burkolat
- 3,0 – 5,0 cm vtg. ágyazó zuzalék
- 18,0 cm vtg. cementstabilizáció
- 20 cm fagyvédő rtg. – homokos kavics
- tömörített talaj
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket a dokumentáció és annak részét képező műszaki
tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 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: 10012922
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szővetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80834133
Postai cím: Várkonyi Út 18
Város: Tószeg
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 5091
Ország: Magyarország
E-mail: info@szintentarto.hu
Telefon: +36 76505378
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 505379
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A vállalkozási szerződés 2.1 pontja
Eredeti rendelkezés:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkálatok befejezésének határideje: A vállalkozási
szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött
határidő előtt is teljesíteni.
Módosított rendelkezés:
2.1 A jelen szerződés tárgyát képező munkálatok befejezésének határideje: 2019. december 15.
A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.
VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítás részletes indoklása:
Megrendelő a tárgyban 2019. április 03. napján létrejött vállalkozási szerződés keretében a
bemutatott helyszínrajznak (útépítési engedélynek) megfelelően egy akadálymentes parkolót kíván
megépíteni az 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 26. számú Amper Műszaki Üzlet (Enyedi János
üzlettulajdonos) előtt lévő közterületen. A nevezett helyszínen jelenleg egy kerékpártároló található,
melyre a mellette lévő Amper Műszaki Üzlet tulajdonosa használó jogcímen 2007. január 01. óta
közterület használati engedéllyel rendelkezik.
Karakterkorlát miatt továbbiak a hirdetmény VII.1. pontja szerint.
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: 10012922 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10012922 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Folytatás a hirdetmény VI.2.2 pontja szerint:
Tekintettel arra, hogy a kivitelezés megkezdéséhez elengedhetetlen a kerékpártároló elbontása,
Megrendelő a 2019. május 06-án a 5400 Mezőtúr, Petőfi S. u. 26. számú Amper Műszaki Üzlet előtt
lévő 106 helyrajzi számú közterületen felvett jegyzőkönyv szerint tájékoztatta az üzlettulajdonost,
hogy közérdekből a 2007. január 01-től érvényben lévő közterület használati engedélyt meg kívánja
szüntetni, ezért a 4848-2/2007. számú közterület használati engedélyben foglaltaknak megfelelően
teljesítse az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségét.
A közterület használó kérte, hogy az üzlet zavartalan működésére, a vevőkör megtartására
tekintettel a kerékpártárolót 2019. őszéig változatlanul használhassa.
Megrendelő a közterület használatára 2019. őszéig a használónak az engedélyt megadta, a
közterület használati engedélyt ennek alapján 2019. október 11. napjával vonta vissza. Erre
tekintettel a Vállalkozó a mozgássérült parkoló építési munkáit nem tudta elkezdeni, így az eredeti
szerződésben előírt befejezési határidőt nem tudta tartani.
A közterület használati engedély visszavonásától számított 15 napos fellebbezési határidőre
tekintettel (amely 2019. október 28. napján járt le) annak lejárata után vált lehetőség a vállalkozási
szerződés határidejének módosítására és a mozgássérült parkoló kivitelezés munkáinak
elkezdésére.
A mozgássérült parkoló kiépítése a vállalkozási szerződés teljesítésének a parkolók
rendeltetésszerű és előírásoknak megfelelő használatának elengedhetetlen feltétele. A fenti
indokra tekintettel szükséges a kivitelezési szerződés 2019. december 15. napjára történő
meghosszabbítása.
B) Közbeszerzési-jogi indokolás
A teljesítési határidő módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik, tekintettel arra, hogy a
teljesítési határidő módosítása a szerződés módosítás összes körülményének vizsgálata alapján
nem minősül lényeges módosításnak.
Ezen körülmények az alábbiak:
- a Vállalkozó egyáltalán nem tudta elkezdeni a vállalkozási szerződés teljesítését, tekintettel arra,
hogy a munkaterület olyan kis léptékű volt és annyira összefüggött fizikailag, hogy a közterület

használati problémával érintett ingatlanon kívüli munkaterületi részen a Vállalkozó nem lett volna
képes munkát végezni,
- az eredeti teljesítési határidőhöz (6 hónap) képest a teljesítési határidő jelen szerződés módosítás
szerinti hosszabbítása (1,5 hónap az akadály elhárultát követően) nem minősül jelentős arányúnak,
- valójában a Vállalkozó teljesítési határideje nem nőtt meg, hiszen egyáltalán nem volt jogi
lehetősége arra a Vállalkozónak, hogy 2019. október 29. napja előtt munkát végezzen a
munkaterületen, így a Vállalkozó részére biztosított eredeti 6 hónapos teljesítési határidő nem
növekedett, éppen ellenkezőleg, az csökkent. Vállalkozó a jelen szerződés módosítás aláírásával
kijelenti, hogy az eredeti teljesítési határidő csökkentése miatt a Megrendelővel szemben további
igényt nem érvényesít.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

PET FORM Flakongyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (20870/2019)
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: PET FORM Flakongyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19856254
Postai cím: Petőfi Út 2-4
Város: Terpes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3333
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Fax: +36 36426386
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petform.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Üzemcsarnok építése
Hivatkozási szám: EKR000563932018
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:
Alapozás és vasbeton munkák, tűzjelző, tűzi víz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3333 Terpes, Petőfi u. 2-4. (Hrsz: 018/11)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„GINOP-1.2.1-16-2017-00410 azonosító számú ’Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának
bővítése’ tárgyú eljárásban ’Pet-Form Kft. termelési kapacitás bővítése és üzemcsarnok építése’” az
alábbiak szerint:
Új technológiai épületrész építészeti és tartószerkezeti kialakítása, épületgépészeti és tűzjelző hálózat
kiépítése:
A technológia bővítés érdekében egy új, a meglévővel azonos szerkezeti kialakítású acélszerkezetes
csarnokszárny készül, a meglévő folytatásában.
A csarnok fűtetlen, mivel a hulladékhő elvezetése így is megoldást igényel. A meglévő raktárcsarnok és
a meglévő technológiai épület között a zárt átjáró mellet egy szintén fűtetlen, kéziszerszám tároló kerül
kialakításra, szintén acélszerkezettel, az átjáró szerkezetével megegyező módon.

A csarnoképület most tervezett részére az emelkedő terep miatt terepbevágást kell készíteni, és a csarnok
mellett földrézsüt kell készíteni.
Kéziszerszám raktár: 24,54 m2
Technológiai tér: 608,63 m2
Építési munkák: villanyszerelési munkák, alapozás és vasbeton munkák, acélszerkezeti munkák, tűzi víz
hálózat és tűzjelző hálózat kialakítása.
Műszaki leírás:
1. rész Alapozás és vasbeton munkák, tűzjelző, tűzi víz hálózat
Földmunkák: Az új raktárcsarnok épületszárny a déli lejtésű domboldal irányában húzódik. A terep a
tervezett épület legtávolabbi pontjánál a tervezett padlóvonalhoz képest 3,00 m magasságban húzódik. Az
épület elhelyezéséhez a terep bevágására, a bevágás három oldalánál 45°-os földrézsü kialakítására van
szükség. A rézsü felületén nyírható gyeptakarót kell kialakítani.
Alapozás: A csarnoképület alapozása a statikai tervfejezet szerinti paraméterű pontalapokkal és sávalappal
történik, talpgerendákkal összekötve.
Lábazati fal: A csarnok lábazati fala LEIER ZS 20-as zsalukő falazattal készül, C12-32/kk minőségű kitöltő
betonból.
Szerkezeti falszerkezet: Az új ajtónál a nyíláskiváltáshoz Leier MDA 125 nyílásáthidalót kell alkalmazni.
Burkolatok: Ipari betonpadló burkolat.
Beépített autómatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítása: tűzjelző berendezés kiépítése külön terv
alapján.
Tüzivíz hálózat kialakítás szükséges a terveknek megfelelően.
Az ingatlen rendelkezik egy NA110-es bekötő vezetékkel, ahol a VÍZMŰ adatszolgáltatása alapján 3,5bar
szolgáltatási nyomás van.
A meglévő bekötő vízvezeték bővítése nem lehetséges, mert az utcai közműhálózat dimenziója is NA110-es.
Az ingatanon jelenleg található csarnokokban is van kiépített belső tüzivíz hálózat. A meglévő vízmérő
alkalmas a tüzivíz mérésére.
A építési engedélyezési tervdokumentációban az új-bővített raktárcsanokban 2db, belső fali
tűzcsapszekrény kerül elhelyezésre.
Válaszfalak: Új válaszfalak nem épülnek.
Födémek: A csarnokban és az átjáró részen a vázszerkezet adja a födémet
Aljzatok: A talpgerenda felső síkjában vasalt szigetelésvédő aljzatbeton készül
(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: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00410
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17575 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Alapozás és vasbeton munkák, tűzjelző, tűzi víz
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (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: Bafag Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62010632
Postai cím: Rózsa Út 12
Város: Pétervására
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3250
Ország: Magyarország
E-mail: bafag@t-online.hu
Telefon: +36 305251675
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24778942
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3333 Terpes, Petőfi u. 2-4. (Hrsz: 018/11)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„GINOP-1.2.1-16-2017-00410 azonosító számú ’Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának
bővítése’ tárgyú eljárásban ’Pet-Form Kft. termelési kapacitás bővítése és üzemcsarnok építése’” az
alábbiak szerint:
Új technológiai épületrész építészeti és tartószerkezeti kialakítása, épületgépészeti és tűzjelző hálózat
kiépítése:
A technológia bővítés érdekében egy új, a meglévővel azonos szerkezeti kialakítású acélszerkezetes
csarnokszárny készül, a meglévő folytatásában.
A csarnok fűtetlen, mivel a hulladékhő elvezetése így is megoldást igényel. A meglévő raktárcsarnok és
a meglévő technológiai épület között a zárt átjáró mellet egy szintén fűtetlen, kéziszerszám tároló kerül
kialakításra, szintén acélszerkezettel, az átjáró szerkezetével megegyező módon.
A csarnoképület most tervezett részére az emelkedő terep miatt terepbevágást kell készíteni, és a csarnok
mellett földrézsüt kell készíteni.
Kéziszerszám raktár: 24,54 m2
Technológiai tér: 608,63 m2
Építési munkák: villanyszerelési munkák, alapozás és vasbeton munkák, acélszerkezeti munkák, tűzi víz
hálózat és tűzjelző hálózat kialakítása.
Műszaki leírás:
1. rész Alapozás és vasbeton munkák, tűzjelző, tűzi víz hálózat
Földmunkák: Az új raktárcsarnok épületszárny a déli lejtésű domboldal irányában húzódik. A terep a
tervezett épület legtávolabbi pontjánál a tervezett padlóvonalhoz képest 3,00 m magasságban húzódik. Az
épület elhelyezéséhez a terep bevágására, a bevágás három oldalánál 45°-os földrézsü kialakítására van
szükség. A rézsü felületén nyírható gyeptakarót kell kialakítani.
Alapozás: A csarnoképület alapozása a statikai tervfejezet szerinti paraméterű pontalapokkal és sávalappal
történik, talpgerendákkal összekötve.
Lábazati fal: A csarnok lábazati fala LEIER ZS 20-as zsalukő falazattal készül, C12-32/kk minőségű kitöltő
betonból.
Szerkezeti falszerkezet: Az új ajtónál a nyíláskiváltáshoz Leier MDA 125 nyílásáthidalót kell alkalmazni.
Burkolatok: Ipari betonpadló burkolat.
Beépített autómatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítása: tűzjelző berendezés kiépítése külön terv
alapján.
Tüzivíz hálózat kialakítás szükséges a terveknek megfelelően.
Az ingatlen rendelkezik egy NA110-es bekötő vezetékkel, ahol a VÍZMŰ adatszolgáltatása alapján 3,5bar
szolgáltatási nyomás van.

A meglévő bekötő vízvezeték bővítése nem lehetséges, mert az utcai közműhálózat dimenziója is NA110-es.
Az ingatanon jelenleg található csarnokokban is van kiépített belső tüzivíz hálózat. A meglévő vízmérő
alkalmas a tüzivíz mérésére.
A építési engedélyezési tervdokumentációban az új-bővített raktárcsanokban 2db, belső fali
tűzcsapszekrény kerül elhelyezésre.
Válaszfalak: Új válaszfalak nem épülnek.
Födémek: A csarnokban és az átjáró részen a vázszerkezet adja a födémet
Aljzatok: A talpgerenda felső síkjában vasalt szigetelésvédő aljzatbeton készül
(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: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24778942
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bafag Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62010632
Postai cím: Rózsa Út 12
Város: Pétervására
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3250
Ország: Magyarország
E-mail: bafag@t-online.hu
Telefon: +36 305251675
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
VII.1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés határideje: 2019. január 30. napja.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
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 eljárás eredményének kihirdetését követően a felek érdekkörén
kívül álló és előre nem látható körülmények következtek be, amelyek egyik félnek sem felróhatóak.
Ennek körében a csarnok építés építőmesteri-szakipari munkáig végző Bafag Kft. számára a
megkötött vállalkozási szerződésben előírt 5 napos határidővel a munkaterület átadása nem
történhetett meg, mivel a munkaterület mellett húzódó Pétervására-Sirok nagyközépnyomású
gázvezeték nyomvonala akadályozta a munkaterület munkagépekkel történő megközelítését. A
megközelítéshez a meglévő terepszint-különbség miatt a gázvezeték fölötti részen nagy mennyiségű
földet kellett volna kitermelni. A gázszolgáltató a gázvezeték feltételezett nyomvonalára előzetesen
többféle álláspontot is adott, majd az általa meghatározott időpontban (2018. október 16.) lefolytatott
helyszíni egyeztetésen megtiltotta a gázvezeték fölötti földmunkavégzést. A munkaterület így sokkal
hosszabb szakaszon kialakítandó földbevágás elkészítése után volt megközelíthe

A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24778942 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24778942 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Szamossályi Község Önkormányzata (19305/2019)
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: Szamossályi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17399
Postai cím: Kossuth L. utca 58
Város: Szamossályi
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4735
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Dienes Csilla
Telefon: +36 44566035
E-mail: dienes.csilla.pm@gmail.com
Fax: +36 44566077
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www. szamossalyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www. szamossalyi.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szamossályi Község Kossuth, Petőfi, Ady Endre, Arany János és Hunyadi utcáinak
belterületi vízrendezés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
„Szamossályi Község Kossuth, Petőfi, Ady Endre, Arany János és Hunyadi utcáinak belterületi vízrendezés”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szamossályi
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Szamossályi Község Kossuth, Petőfi, Ady Endre, Arany János és
Hunyadi utcáinak belterületi vízrendezés” az alábbiak szerint:
Szamossályi Község Önkormányzata meg kívánja oldani a település leginkább belvízveszélyes, D-i
településrészének belterületi vízrendezési gondjait.
Ez a településrész a Szamos folyó jobbparti elsőrendű árvízvédelmi töltése és a Szamossályi Tározó mellett
a Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Ady Endre, Arany János és Hunyadi János utcák által feltárt belterület.
A csapadékvizek fő befogadója a FETIVIZIG kezelésében lévő Szamossályi Tározó, ebbe torkollik a
Csabakerti csatorna, melynek 1+289 km szelvényétől indul az 1-0 főgyűjtő.
A nyomvonalakon lévő 1-1 és 1-2 jelű földmedrű árkok a tapasztalatok és vizsgálatok alapján megfelelőek és
kívül esnek a tervezési területen, emiatt itt nem tervezünk beavatkozást.

Az 1-0 jelű főgyűjtő ágrendszerében az 1-3, 1-4 jelű csatornák az állami közút mentén találhatóak, az 1-6
jelűtől az 1-13 jelűig a tervezett csatornák az önkormányzati belterületi utak melletti vízelvezető árkok. Ezek
közvetlen befogadója az 1-0 jelű főgyűjtő.
Az 1-0 jelű főgyűjtő 1+326 km. szelvényében kerül beépítésre a közlekedési és egyéb felületekről érkező,
olajjal szennyezett csapadékvíz megtisztítására a PURECO TNC 100-5-A tip. iszapfogó-olajleválasztó
berendezés.
Az 1-0 jelű főgyűjtő 1+442 km. szelvényében az országos közút alatti átvezetést DN1000 acél védőcső
átsajtolásával, DN800 KD-EXTRA cső beépítésével kell elvégezni.
Új zárt csatorna építése nincs tervezve, azonban az 1-0 leveztetési nyomvonal jelentős szakasza, 203 men meglévő D60 beton csatorna. Ezek átépítése nem indokolt, a rendszer működőképessége érdekében a
jelentős feliszapolódás miatt nagynyomású mosatással történő tisztítása szükséges.
Épül összesen 2393 hosszú csatorna, melyből 1256 fm TB20/30/30, 633 fm TB 40/70/50 elemekből
épül, továbbá 102 fm I/40, 330 fm hosszú folyóka szakaszokból áll. A zárt csatorna szakaszokba történő
bevezetés előtt 2 db, összesen 16 fm hosszú hordalékfogó műtárgy beépítése szükséges.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel.
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 dokumentum 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: 2019/07/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.13.-15-SB1-2016-00003 azonosító számú projekt
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19294 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Szamossályi Község Kossuth, Petőfi, Ady Endre, Arany
János és Hunyadi utcáinak belterületi vízrendezés”:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Depona Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szombathelyi utca 60.
Város: Panyola
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4913
Ország: HU
E-mail:
Telefon:

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78431155
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221250-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4735 Szamossályi Kossuth u. 286 hrsz, Ady E. u. 421 hrsz,
Arany János u. 435 hrsz, Petőfi S. u. 420 hrsz., Hunyadi J. u. 454 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Szamossályi Község Kossuth, Petőfi, Ady Endre, Arany János és
Hunyadi utcáinak belterületi vízrendezés” az alábbiak szerint:
Szamossályi Község Önkormányzata meg kívánja oldani a település leginkább belvízveszélyes, D-i
településrészének belterületi vízrendezési gondjait.
Ez a településrész a Szamos folyó jobbparti elsőrendű árvízvédelmi töltése és a Szamossályi Tározó mellett
a Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Ady Endre, Arany János és Hunyadi János utcák által feltárt belterület.
A csapadékvizek fő befogadója a FETIVIZIG kezelésében lévő Szamossályi Tározó, ebbe torkollik a
Csabakerti csatorna, melynek 1+289 km szelvényétől indul az 1-0 főgyűjtő.
A nyomvonalakon lévő 1-1 és 1-2 jelű földmedrű árkok a tapasztalatok és vizsgálatok alapján megfelelőek és
kívül esnek a tervezési területen, emiatt itt nem tervezünk beavatkozást.
Az 1-0 jelű főgyűjtő ágrendszerében az 1-3, 1-4 jelű csatornák az állami közút mentén találhatóak, az 1-6
jelűtől az 1-13 jelűig a tervezett csatornák az önkormányzati belterületi utak melletti vízelvezető árkok. Ezek
közvetlen befogadója az 1-0 jelű főgyűjtő.
Az 1-0 jelű főgyűjtő 1+326 km. szelvényében kerül beépítésre a közlekedési és egyéb felületekről érkező,
olajjal szennyezett csapadékvíz megtisztítására a PURECO TNC 100-5-A tip. iszapfogó-olajleválasztó
berendezés.
Az 1-0 jelű főgyűjtő 1+442 km. szelvényében az országos közút alatti átvezetést DN1000 acél védőcső
átsajtolásával, DN800 KD-EXTRA cső beépítésével kell elvégezni.
Új zárt csatorna építése nincs tervezve, azonban az 1-0 leveztetési nyomvonal jelentős szakasza, 203 men meglévő D60 beton csatorna. Ezek átépítése nem indokolt, a rendszer működőképessége érdekében a
jelentős feliszapolódás miatt nagynyomású mosatással történő tisztítása szükséges.
Épül összesen 2393 hosszú csatorna, melyből 1256 fm TB20/30/30, 633 fm TB 40/70/50 elemekből
épül, továbbá 102 fm I/40, 330 fm hosszú folyóka szakaszokból áll. A zárt csatorna szakaszokba történő
bevezetés előtt 2 db, összesen 16 fm hosszú hordalékfogó műtárgy beépítése szükséges.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel.
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 dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78431155

Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Depona Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szombathelyi utca 60
Város: Panyola
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4913
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Eredeti szerződés szövege:
3) Fizetési feltételek:
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló
teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.
Fizetési ütemezés:
Előlegszámla: Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret
és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás maximum 50 % -nak megfelelő
mértékű előleget biztosít a nyertes Ajánlattevő részére, figyelembe véve a Kbt. 135. § (7)-(8)
bekezdésben foglaltakat.
Az előlegszámla benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötést
követően, kifizetésére az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerülhet sor.
Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával
összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást
jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető
módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.
Részszámla:
A teljesítés során összesen 5 db számla (1 darab előleg számla, 3 darab részszámla és 1
végszámla) nyújtható be:
- az 1. részszámla minimum 25 %-os teljesítésre
- 2. részszámla minimum 50 %-os teljesítésre (azaz további minimum 25 % teljesítésre)
-3. részszámla minimum 75 %-os teljesítésre (azaz további minimum 25 % teljesítésre)
-a végszámla minimum 100%-os teljesítésre (azaz további minimum 25 % teljesítésre) kell, hogy
vonatkozzon, legkésőbb 2019. szeptember 30. kell benyújtani.
A rész- és végszámla Ajánlatkérő műszaki ellenőre által igazolt tényleges előrehaladási szint
százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről,
Ajánlatkérő műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
Végszámla: A teljesítés során nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres
lezárásakor Ajánlatkérő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolását követően végszámlát jogosult
benyújtani. A végszámla tekintetében előteljesítés lehetséges.
Az előleg számla az 1. 2. és 3. részszámlából és a végszámlából egyenlő arányban (azaz 50 %
előleg igénybevétele esetében számlánként -12,5 %-ban) kerül levonásra.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési
határidővel történik, banki átutalással.
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

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
o Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet;
o
A Vállalkozó az általa kiállított számlát a Megrendelő képviselőjének küldi meg (adja át). A Vállalkozó
által kiállított számlát a Megrendelő ezzel felhatalmazott képviselője - a Vállalkozó teljesítésének
jelen szerződésnek megfelelő műszaki tartalom és a vonatkozó jogszabályi-hatósági előírásoknak
való megfelelése esetén - leigazolja.
Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/B. §-a irányadó.
Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések
esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel
a NAV honlapján megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában" .
A projekt a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00009 azonosító számon regisztrált projektből kerül
megvalósításra, ami 100%-ban finanszírozott.
4) Vállalt teljesítési határidők:
Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma: 4735 Szamossályi Kossuth u. 286 hrsz., Ady E. u.
421 hrsz., Arany J. u. 435 hrsz., Petőfi S. u. 420 hrsz., Hunyadi J. u. 454 hrsz.,
Az Építési munkaterület átadásának időpontja: A szerződéskötés napját követő 3. munkanapig. Az
Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.
A szerződés időtartama: 2019. 09. 30.
Előzetes értesítés mellett előteljesítés lehetséges.
Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 1 nappal előbb köteles
közölni a Megrendelővel. Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 3 munkanappal
a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig
köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési
határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A
Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás
keretében adja át a Megrendelőnek.
Módosított szerződés szövege:
3) Fizetési feltételek:
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló
teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.
Fizetési ütemezés:
Előlegszámla: Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret
és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás maximum 50 % -nak megfelelő
mértékű előleget biztosít a nyertes Ajánlattevő részére, figyelembe véve a Kbt. 135. § (7)-(8)
bekezdésben foglaltakat.
Az előlegszámla benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötést
követően, kifizetésére az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerülhet sor.
Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával
összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást
jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető
módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.
Részszámla:
A teljesítés során összesen 5 db számla (1 darab előleg számla, 3 darab részszámla és 1
végszámla) nyújtható be:
- az 1. részszámla minimum 25 %-os teljesítésre
- 2. részszámla minimum 50 %-os teljesítésre (azaz további minimum 25 % teljesítésre)
-3. részszámla minimum 75 %-os teljesítésre (azaz további minimum 25 % teljesítésre)

-a végszámla minimum 100%-os teljesítésre (azaz további minimum 25 % teljesítésre) kell, hogy
vonatkozzon, legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 11. hónap utolsó napjáig kell
benyújtani.
A rész- és végszámla Ajánlatkérő műszaki ellenőre által igazolt tényleges előrehaladási szint
százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről,
Ajánlatkérő műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
Végszámla: A teljesítés során nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres
lezárásakor Ajánlatkérő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolását követően végszámlát jogosult
benyújtani. A végszámla tekintetében előteljesítés lehetséges.
Az előleg számla az 1. 2. és 3. részszámlából és a végszámlából egyenlő arányban (azaz 50 %
előleg igénybevétele esetében számlánként -12,5 %-ban) kerül levonásra.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési
határidővel történik, banki átutalással.
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
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
o Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet;
o
A Vállalkozó az általa kiállított számlát a Megrendelő képviselőjének küldi meg (adja át). A Vállalkozó
által kiállított számlát a Megrendelő ezzel felhatalmazott képviselője - a Vállalkozó teljesítésének
jelen szerződésnek megfelelő műszaki tartalom és a vonatkozó jogszabályi-hatósági előírásoknak
való megfelelése esetén - leigazolja.
Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/B. §-a irányadó.
Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések
esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel
a NAV honlapján megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában" .
A projekt a TOP-2.13.-15-SB1-2016-00003 azonosító számon regisztrált projektből kerül
megvalósításra, ami 100%-ban finanszírozott.
4) Vállalt teljesítési határidők:
Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma: 4735 Szamossályi Kossuth u. 286 hrsz., Ady E. u.
421 hrsz., Arany J. u. 435 hrsz., Petőfi S. u. 420 hrsz., Hunyadi J. u. 454 hrsz.,
Az Építési munkaterület átadásának időpontja: A szerződéskötés napját követő 3. munkanapig. Az
Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.
A szerződés időtartama: a szerződés hatálybalépésétől számított 11 hónap
Előzetes értesítés mellett előteljesítés lehetséges.
Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 1 nappal előbb köteles
közölni a Megrendelővel. Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 3 munkanappal
a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig
köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési
határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A
Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás
keretében adja át a Megrendelőnek.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés-módosítás részletes indokolása:
a. Műszaki szempontú indokolás:
A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ alapján feltételes közbeszerzési eljárásként került
megindítására. Így a 2018.10.02-én megkötött vállalkozási szerződés -arra való tekintettel, hogy
a Támogatási Szerződésben megítélt és a Vállalkozási szerződésben vállalt kivitelezési összeg
különbözetének fedezetére többletforrás vált szükségessé- nem lépett hatályba az aláírással
egyidőben.
Az Önkormányzat többletforrás igényt terjesztett elő, amelyre vonatkozó támogató tartalmú döntést
2019. július 19-én kapták meg. A Vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően Megrendelő
értesítette a Vállalkozót.
Tekintettel arra, hogy a Vállalkozási szerződésben szereplő kivitekezési határidő 2019.szeptember
30., indokolttá vált a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása.
A szerződés módosítása azon körülmény miatt vált szükségessé, hogy Vállalkozói jelzés történt
arról, hogy az ajánlatban feltűntetett bizonyos, - az egyenértékűségi nyialtkozatban meghatározotttételek esetében azzal egyenértékű terméket kíván a kivitelezés során felhasználni. Ezek
egyenértékűségét a műszaki ellenőr, illetve a tervező is igazolta.
b. Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás
Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen
vállalkozási szerződés-módosítás megkötésére.
Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés
módosítással összefüggő körülményeket:
a) A Vállalkozási szerződésmódosítás nem lényeges. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást
érintő indokai az alábbiak:
- A közbeszerzési eljárás feltételességére tekintettel 11 hónap határidőt adtunk a kivitelezésra a
szerződéskötéstől számítva. Azonban tekintettel arra, hogy a feltétel 2019. július 19-én állt be a
szerződés eredeti időtartamából hátramaradt 2 hónap nem elegendő a kivitelezésre. Erre tekintettel
a szerződés módosításban a határidőt időtartamban határoztuk meg, amely lényegi változást nem
jelent az időintervallum rövidebb voltára tekintettel.
- A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön
(részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik
ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal
a helyzettel szembesült volna, mint a Vállalkozó, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának,
megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt.
- A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja
meg, a szerződésben foglalt eredeti vállalkozási díjat a szerződésmódosítás nem változtatja meg, a
számlázási ütemezés került módosításra.
- A vállalkozási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt
ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjesztette ki, a módosítás egyáltalán nem
érintette a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.
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: 78431155 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78431155 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:

Ajánlatkérő mentességre jogosult a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13.§ (6) bek lapján, tekintettel
arra, hogy kedvezményezett járásban található az Önkormányzat.
Kérjük adott esetben a 06204382363-as telefonszámon keressenek minket.
Köszönettel, Dr Papp-Lada Beáta
A hiánypótlásban jelölt iktatószámú hirdetmény adactára került, jelen hiánypótlásban jelöltem a
IV.1.1 pontban a 19294/2019-es hirdetmény azonosító számot, amely jelen eljárást eredményéről
szóló tájékoztatót jelöli.
Továbbá az adactált hirdetményben tévesen került feltűntetésre a szerződéskötés dátuma, így a
jelen hiánypótlás V.1.1 pontjában szereplő 2018.10.02 az irányadó és helytálló dátum.
Dr. Papp-Lada Beáta FAKSZ
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Szarvaskő Község Önkormányzata (22527/2019)
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: Szarvaskő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46916237
Postai cím: Rákóczi Út 1
Város: Szarvaskő
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3323
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hortobágyi Szilveszter
Telefon: +36 36352020
E-mail: onkormanyzat@szarvasko.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szarvaskő, rendezvényhelyszín építése
Hivatkozási szám: EKR001023842018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Szarvaskő, állomáskert hrsz 173/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beruházással érintett terület: Szarvaskő, Állomáskert, hrsz: 173/2 (telek terület: 3142 m2).
A vasútállomás tőszomszédságában a patakparton elterülő zöldterület, mely sport, szabadidő és
rendezvénytéri funkciókat szolgál. A területen lévő 90 m2 hasznos alapterületű Erdért-típus faháznak és
20 m2 hasznos alapterületű vizesblokk felújítása, korszerűsítése, bővítése tervezett. Az épület bővítése
során 84 m2-es fedett, nyitott színépület (Tánccsűr) és 30 m2-es veranda, 16 m2-es favázas, hőszigetelt,
zárt WC-blokk készül. Az épületegyüttes egységesen új fémlemez tetőfedést kapnak, az időszakosan, de
fűtött helyiségek határoló fal- és födém felületei hőszigetelést kapnak, a homlokzati nyílászárók cserére
kerülnek. Az épület teljes belső ivóvízhálózata cserére kerül, a használati meleg víz készítés biztosított lesz.
Állagvédelmi okokból és az időszakos téli használat miatt elektromos fűtés készül. Villámvédelmi rendszer
kiépítése szükséges. Teljesen új külső-belső elektromos hálózat létesül az közcélú hálózat csatlakozási
pontjától véve.

Az épület akadálymentesítésre kerül; parkoló, mosdó, vezetősávok, infótáblák kerülnek kialakításra.
A területen szín jellegű építmény, 66 m2-es fedett, nyitott színpad készül.
Az érintett ingatlanon a fő közlekedési útvonalak szilárd burkolatot kapnak (430 m2), a sport- és
rendezvényterület szélén tereplépcsős nézőtér, padsor készül (125 fm). Utcabútorok kerülnek elhelyezésre,
a meglévő játszóeszközök szabványos felújítására, bővítésére kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00003
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
04090 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szarvaskőn rendezvényhelyszín építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (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: Simi-Ép Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13910356
Postai cím: Magdolna Utca 28
Város: Budap
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: simi.ep.kft@gmail.com
Telefon: +36 704251767
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80764688
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:

45210000-2

További tárgyak:

45260000-7
45300000-0
45400000-1

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45260000-7

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0
45400000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Szarvaskő, állomáskert hrsz 173/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beruházással érintett terület: Szarvaskő, Állomáskert, hrsz: 173/2 (telek terület: 3142 m2).
A vasútállomás tőszomszédságában a patakparton elterülő zöldterület, mely sport, szabadidő és
rendezvénytéri funkciókat szolgál. A területen lévő 90 m2 hasznos alapterületű Erdért-típus faháznak és
20 m2 hasznos alapterületű vizesblokk felújítása, korszerűsítése, bővítése tervezett. Az épület bővítése
során 84 m2-es fedett, nyitott színépület (Tánccsűr) és 30 m2-es veranda, 16 m2-es favázas, hőszigetelt,
zárt WC-blokk készül. Az épületegyüttes egységesen új fémlemez tetőfedést kapnak, az időszakosan, de
fűtött helyiségek határoló fal- és födém felületei hőszigetelést kapnak, a homlokzati nyílászárók cserére
kerülnek. Az épület teljes belső ivóvízhálózata cserére kerül, a használati meleg víz készítés biztosított lesz.
Állagvédelmi okokból és az időszakos téli használat miatt elektromos fűtés készül. Villámvédelmi rendszer
kiépítése szükséges. Teljesen új külső-belső elektromos hálózat létesül az közcélú hálózat csatlakozási
pontjától véve.
Az épület akadálymentesítésre kerül; parkoló, mosdó, vezetősávok, infótáblák kerülnek kialakításra.
A területen szín jellegű építmény, 66 m2-es fedett, nyitott színpad készül.
Az érintett ingatlanon a fő közlekedési útvonalak szilárd burkolatot kapnak (430 m2), a sport- és
rendezvényterület szélén tereplépcsős nézőtér, padsor készül (125 fm). Utcabútorok kerülnek elhelyezésre,
a meglévő játszóeszközök szabványos felújítására, bővítésére kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80764688
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Simi-Ép Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13910356
Postai cím: Magdolna Utca 28
Város: Budap
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: simi.ep.kft@gmail.com
Telefon: +36 704251767
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Módosítás (2019. október 29-én):
Felek megállapodnak egymással, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés
11.4. pontja szerinti teljesítési határidőt a Szerződés I. számú módosításában megállapított teljesítési
határidejéhez képest meghosszabbítják további 23 nappal, tekintettel arra, hogy Szarvaskő Község

Önkormányzata Magyország Kormánya részéről a szerződéskötést követően egyedi döntés alapján
szennyvízhálózat építésére fordítható támogatást kapott, és a szennyvíz elvezetéshez kapcsolódó
kivitelezési munkálatok érintik jelen szerződés teljesítési helyszínét. Megrendelő a szerződés
megkötésekor a támogatás tárgyát képező kivitelezés és jelen kivitelezés időbeni egyidejűségét nem
láthatta előre.
Ennek okán Vállalkozónak ideiglenesen le kellett állítania a munkálatokat, amely összesen 23
nap időbeli csúszást eredményezett számára, amely a műszaki ellenőr megállapítása alapján az
akadályoztatás mértékével arányos és szükségszerű.
Jelen módosítás egyebekben nem érinti a szerződés általános jellegét és nemeredményezi
szerződés ellenértékének változását.
A fentiekre tekintettel a Felek egyező akarattal rögzítik, hogy a Szerződés 11.4. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozónak a jelen szerződés 7.1. pontjában meghatározott
munkaterület átadásától számítva 263 napon belül kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizárólag abban az esetben kerülhet sor,
ha a műszaki leírásban meghatározott feladatok maradéktalanul teljesültek és az ingatlan
rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint a szerződés 12.2. pontjában meghatározott
próbaüzem lefolytatásra került. A műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőbe nem számít
bele. Az időtartam számításánál a Kbt. 48.§-ban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.”
Korábbi módosítás (2019. július 28-án)
A Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés 11.4. pontja szerinti teljesítési
határidőt meghosszabbítják 60 nappal, tekintettel arra, hogy a tárgyi kivitelezés szerződés szerinti
teljesítésébe a szerződéskötéskor bevont alvállalkozók visszaléptek, és a Vállalkozónak erre
figyelemmel új alvállalkozókat kellett bevonnia, mely az építőipar rendkívül kapacitáshiányos
helyzetére figyelemmel hosszú folyamat volt, és amelynek okán a Vállalkozó az érdemi kivitelezési
munkát késedelmesen tudta megkezdeni.
A fentiekre tekintettel a Szerződés 11.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozónak a jelen szerződés 7.1. pontjában meghatározott
munkaterület átadásától számítva 240 napon belül kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizárólag abban az esetben kerülhet sor,
ha a műszaki leírásban meghatározott feladatok maradéktalanul teljesültek és az ingatlan
rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint a szerződés 12.2. pontjában meghatározott
próbaüzem lefolytatásra került. A műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőbe nem számít
bele. Az időtartam számításánál a Kbt. 48.§-ban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.”
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: Szarvaskő Község Önkormányzata Magyország Kormánya részéről
a szerződéskötést követően egyedi döntés alapján szennyvízhálózat építésére fordítható támogatást
kapott, és a szennyvíz elvezetéshez kapcsolódó kivitelezési munkálatok érintik jelen szerződés
teljesítési helyszínét. Ezen körülményeket sem Ajánlatkérő, sem a Vállalkozó nem nem láthatta
előre.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 80764688 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 80764688 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ajánlatkérő 1000 fő alatti településként mentesül a hirdetményi díj megfizetése alól.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Újszász Városi Önkormányzat (20733/2019)
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: Újszász Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24970097
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Újszász
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közösségi tér kialakítása Újszászon
Hivatkozási szám: EKR000407902019
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:
Színpad és kiszolgáló tér
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5052 Újszász, Szabadság tér 1. hrsz.:803
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,.....minőségű betonból C30/37 - XA2
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 32 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 43,3 m3
• Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20
mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálban, B500B 20 mm 0,32 t
• Külső fal: Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes
elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból,
feles elem felhasználásával, falazó, meszes cementhabarcsba vagy hőszigetelő falazóhabarcsba falazva
POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 100 cementhabarcs 60,1 m2
• Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből előkorcolt síklemezes kivitelben, profilok bepattintós
illesztésével, alsó korc melletti csavaros rögzítéssel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből

LINDAB Seamline L-SRP 25 Click előkorcolt tetőprofil védőfóliával, tűzihorganyzott acél + Classic bevonat,
standard színben 175,9 m2
• Beltéri kőporos vakolat festése: belső"homlokzatfestés", megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton,
két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Meglévő megmaradó javított, mélyalapozott
kőporos vakolaton is, A régi kőporos vakolat festése, a festékgyártó által ajánlott minőségű anyaggal,
kőporos vakolat és falfestés összeférhetőségének vizsgálatával. 176 m2
• Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen POLI
FARBE BORÓKA Satin vastaglazúr, selyemfényű vastaglazúr, homlokzati felületképzés szerinti színben
210,9 m2
• Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban
olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4 F/K Extra,
poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 136,6 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09954 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Színpad és kiszolgáló tér
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78179170
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
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: 48077916
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: HU322 A teljesítés helye: 5052 Újszász, Szabadság tér 1. hrsz.:803
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,.....minőségű betonból C30/37 - XA2
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 32 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 43,3 m3
• Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20
mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálban, B500B 20 mm 0,32 t
• Külső fal: Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes
elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból,
feles elem felhasználásával, falazó, meszes cementhabarcsba vagy hőszigetelő falazóhabarcsba falazva
POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 100 cementhabarcs 60,1 m2
• Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből előkorcolt síklemezes kivitelben, profilok bepattintós
illesztésével, alsó korc melletti csavaros rögzítéssel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből
LINDAB Seamline L-SRP 25 Click előkorcolt tetőprofil védőfóliával, tűzihorganyzott acél + Classic bevonat,
standard színben 175,9 m2
• Beltéri kőporos vakolat festése: belső"homlokzatfestés", megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton,
két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Meglévő megmaradó javított, mélyalapozott
kőporos vakolaton is, A régi kőporos vakolat festése, a festékgyártó által ajánlott minőségű anyaggal,
kőporos vakolat és falfestés összeférhetőségének vizsgálatával. 176 m2
• Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen POLI
FARBE BORÓKA Satin vastaglazúr, selyemfényű vastaglazúr, homlokzati felületképzés szerinti színben
210,9 m2
• Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban
olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4 F/K Extra,
poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 136,6 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48084088
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78179170
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
2.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg:
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege
nettó 48.077.916.- Ft, + 27 % ÁFA . FAD, azaz 0 forint,mindösszesen bruttó 48.077.916.- Ft,
2.1. Módosított szerződésben szereplő szöveg:
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege az alábbi mértékű pótmunka költségekkel
növelt érték.
Pótmunka mértéke: 556.397.- HUF FAD ÁFA, mindösszesen bruttó 556.397.- HUF
Ezen pótmunkák finanszírozása részben a kialakult szerződéses tevékenység műszaki egyenértékű
megoldásokkal csökkentett elmaradó munkák értékéből, másrészt önerő biztosításával történik az
alábbiak szerint:
Elmaradó munkák értéke: 550.225.- HUF FAD ÁFA, mindösszesen bruttó 550.225.- HUF
További önerő biztosítása: 6.172.- HUF FAD ÁFA, mindösszesen bruttó 6.172.- HUF
A módosított költségvetési tételeket a jelen szerződés 1. sz. melléklete Elmaradó munkák valamint 2.
sz. melléklete pótmunkák adatai rögzítik.
A 3. ajánlati rész is módósul az alábbiak szerint:
2.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg:
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege
3. TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 Aktív rekreációs tér felújítása
Nettó 63.189.611.- Ft + 27 % ÁFA 17.061.195.- Ft, mindösszesen bruttó 80.250.806.- Ft,
2.1. Módosított szerződésben szereplő szöveg:
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege az alábbi mértékű pótmunka költségekkel
növelt érték.
Pótmunka mértéke: 3.301.758.- HUF + 27 % ÁFA, mindösszesen bruttó 4.193.233.- HUF
Ezen pótmunkák finanszírozása részben a kialakult szerződéses tevékenység műszaki egyenértékű
megoldásokkal csökkentett elmaradó munkák értékéből, másrészt önerő biztosításával történik az
alábbiak szerint:
Elmaradó munkák értéke: 310.464.- HUF + 27 % ÁFA, mindösszesen bruttó 394.289.- HUF
További önerő biztosítása: 2.991.294.- HUF + 27 % ÁFA, mindösszesen bruttó 3.798.9434.- HUF
A módosított költségvetési tételeket a jelen szerződés 1. sz. melléklete Elmaradó munkák valamint 2.
sz. melléklete pótmunkák adatai rögzítik.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: ba) A megvalósítási munka a jelenleg az érintett
kivitelező által folyamatban lévő munkához elengedhetetlenül kapcsolódó műszaki tevékenység
elvégzése, mely a folyó tevékenységtől el nem választható, műszaki és gazdasági okokból a
szerződő fél személye nem változtatható.
Az épület folyamatos működési és logisztikai kapcsolatai elengedhetetlenül fontosak, mely kapcsán
amennyiben új Kivitelező végezné a többletfeladatot, úgy a már kialakított szakmai kapcsolatok,
működési körülmények nem lehetnének biztosíthatók, az új Kivitelező számára biztosítandó
munkaterület a jelenlegi Kivitelező munkaterülete is, ahol a közös feladatellátás Ajánlatkérő számára
logisztikai, működési nehézségeket okozna. Két Kivitelező jelenlétében nem tudná a folyamatos
működést és összpontosítással sem lenne egyszerű összehangolt és szakszerű munkavégzés, nem
biztosítható tárolási és anyagraktározási terület (az érintett építmény területén nincs több hely), nem
lenne biztosítható a szekcionált hulladékkezelés, s
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 48077916 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 48084088 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen szerződésmódosítással 1. ajánlati rész Színpad és kiszolgáló tér és 3. TOP-2.1.2-15JN1-2016-00018 Aktív rekreációs tér felújítása ajánlati részekre vonatkozóan az alábbi
módosításokat rögzíti:
1. ajánlati rész Színpad és kiszolgáló tér
2.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg:
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege
nettó 48.077.916.- Ft, + 27 % ÁFA . FAD, azaz 0 forint,mindösszesen bruttó 48.077.916.- Ft,
2.1. Módosított szerződésben szereplő szöveg:
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege az alábbi mértékű pótmunka költségekkel
növelt érték.
Pótmunka mértéke: 556.397.- HUF FAD ÁFA, mindösszesen bruttó 556.397.- HUF
Ezen pótmunkák finanszírozása részben a kialakult szerződéses tevékenység műszaki egyenértékű
megoldásokkal csökkentett elmaradó munkák értékéből, másrészt önerő biztosításával történik az
alábbiak szerint:
Elmaradó munkák értéke: 550.225.- HUF FAD ÁFA, mindösszesen bruttó 550.225.- HUF
További önerő biztosítása: 6.172.- HUF FAD ÁFA, mindösszesen bruttó 6.172.- HUF
A módosított költségvetési tételeket a jelen szerződés 1. sz. melléklete Elmaradó munkák valamint 2.
sz. melléklete pótmunkák adatai rögzítik.
3. TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 Aktív rekreációs tér felújítása
2.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg:
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege
3. TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 Aktív rekreációs tér felújítása
Nettó 63.189.611.- Ft + 27 % ÁFA 17.061.195.- Ft, mindösszesen bruttó 80.250.806.- Ft,
2.1. Módosított szerződésben szereplő szöveg:
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege az alábbi mértékű pótmunka költségekkel
növelt érték.
Pótmunka mértéke: 3.301.758.- HUF + 27 % ÁFA, mindösszesen bruttó 4.193.233.- HUF
Ezen pótmunkák finanszírozása részben a kialakult szerződéses tevékenység műszaki egyenértékű
megoldásokkal csökkentett elmaradó munkák értékéből, másrészt önerő biztosításával történik az
alábbiak szerint:
Elmaradó munkák értéke: 310.464.- HUF + 27 % ÁFA, mindösszesen bruttó 394.289.- HUF
További önerő biztosítása: 2.991.294.- HUF + 27 % ÁFA, mindösszesen bruttó 3.798.9434.- HUF
Jelen szerződés módosítását a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (1)-(8)
bekezdéseiben foglalt előírásainak vizsgálata támasztja alá.
141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult
valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt
rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).
A módosítás jogalapjai:
2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) b)
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az
alábbiak közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a
szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának)
pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan
módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges,
amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének
változása

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel
beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való
felcserélhetőség vagy együttműködés miatt;
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az
ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem
haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
Előzőek alapján a 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) b) pontja alapján vizsgált, a jelen szerződés
módosítása az alábbiak alapján biztosított (egyéb pótmunkák megrendelése):
ba) A megvalósítási munka a jelenleg az érintett kivitelező által folyamatban lévő munkához
elengedhetetlenül kapcsolódó műszaki tevékenység elvégzése, mely a folyó tevékenységtől el nem
választható, műszaki és gazdasági okokból a szerződő fél személye nem változtatható.
Az épület folyamatos működési és logisztikai kapcsolatai elengedhetetlenül fontosak, mely kapcsán
amennyiben új Kivitelező végezné a többletfeladatot, úgy a már kialakított szakmai kapcsolatok,
működési körülmények nem lehetnének biztosíthatók, az új Kivitelező számára biztosítandó
munkaterület a jelenlegi Kivitelező munkaterülete is, ahol a közös feladatellátás Ajánlatkérő számára
logisztikai, működési nehézségeket okozna. Két Kivitelező jelenlétében nem tudná a folyamatos
működést és összpontosítással sem lenne egyszerű összehangolt és szakszerű munkavégzés, nem
biztosítható tárolási és anyagraktározási terület (az érintett építmény területén nincs több hely), nem
lenne biztosítható a szekcionált hulladékkezelés, szakaszos beépítés és műszaki együttműködés.
Ajánlatkérőnek ez jelentős szakmai hátrányt jelentene.
bb) Megrendelő számára jelentős gazdasági hátránnyal járna a szerződő fél személyének
változtatása, mivel az új szervezet vonatkozásában a felvonulási, kitelepülési, együttdolgozási
kényszer alapján jelentős többletköltségek merülnének fel, így Ajánlatkérő gazdasági sérelmet
szenvedne. Az új Kivitelező természetesen felszámítaná költségeként a helyszínre vonulást,
állványok, eszközök kiszállítását, mobil mosdók kitelepítési költségeit, így jelentős olyan
többletköltség merülne fel, mely a jelen lévő Kivitelező kapcsán már egyszer felmerült, de nem jár
újabb logisztikai költségteherrel.
A szerződéses árakra vonatkozó kimutatás:
Az eredeti szerződés ellenértéke: 63.189.611.- HUF
Kbt. 141. § (4) b) szerinti pótmunkák ellenértéke: 3 301 758.- HUF
Aránya az eredeti szerződéshez: 5,23 %
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Vértes Industry Product Korlátolt Felelősségű Társaság (22883/2019)
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: Vértes Industry Product Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89725775
Postai cím: Komáromi Utca 7/A
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csilek István
Telefon: +36 34309334
E-mail: info@vertesip.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépek beszerzése a Vértes Industry Product Kft.
Hivatkozási szám: EKR000012832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
1 db legalább 6000 mm X tengely mozgású megmunkáló
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: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya Búzavirág utca hrsz:2860/39 (Ajánlatkérő
aktuális telephelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: 1 db legalább 6000 mm X tengely mozgású megmunkáló központ
Főbb műszaki meghatározások:
Y tengely mozgása: legalább 4000 mm
Z tengely mozgása: legalább 1600 mm
Asztal terhelhetősége: min. 20000 kg
Állványok közötti távolság: legalább 3500mm
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében berendezések szállítása és
üzembehelyezése, továbbá a teljeskörű használatának a betanítása Ajánlatkérő személyi állományában lévő
szakemberek részére 3 nap időtartamban napi 8 órában 3 fő részére.

Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási
helyet.
Nyertes ajánlattevővel adásvételi szerződés megkötésére kerül sor.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
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: GINOP-1.2.7-17-2017-00006
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06561 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 db legalább 6000 mm X tengely mozgású megmunkáló
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Controlsystem SK s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87681716
Postai cím: Karpatska U 1.
Város: Kosice
NUTS-kód: SK0
Postai irányítószám: 04001
Ország: Szlovákia
E-mail: import@controlsystem-sk.sk
Telefon: +36 309009997
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: 798000
Pénznem: EUR
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

42000000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42000000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya Búzavirág utca hrsz:2860/39 (Ajánlatkérő
aktuális telephelye)

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: 1 db legalább 6000 mm X tengely mozgású megmunkáló központ
Főbb műszaki meghatározások:
Y tengely mozgása: legalább 4000 mm
Z tengely mozgása: legalább 1600 mm
Asztal terhelhetősége: min. 20000 kg
Állványok közötti távolság: legalább 3500mm
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében berendezések szállítása és
üzembehelyezése, továbbá a teljeskörű használatának a betanítása Ajánlatkérő személyi állományában lévő
szakemberek részére 3 nap időtartamban napi 8 órában 3 fő részére.
Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási
helyet.
Nyertes ajánlattevővel adásvételi szerződés megkötésére kerül sor.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 802270
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Controlsystem SK s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87681716
Postai cím: Karpatska U 1.
Város: Kosice
NUTS-kód: SK0
Postai irányítószám: 04001
Ország: Szlovákia
E-mail: import@controlsystem-sk.sk
Telefon: +36 309009997
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Felek a megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltétel:
3.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt Termékek beszerzéséért és Vevő
székhelyére történő leszállításáért Eladó nettó 798.000,- EUR + ÁFA összegű, azaz nettó
Hétszázkilencvennyolcezer euró + ÁFA Vételi Árra jogosult.
Módosított szerződéses feltétel:
3.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt Termékek beszerzéséért és Vevő
székhelyére történő leszállításáért Eladó nettó 802.270,- EUR + ÁFA összegű, azaz nettó
Nyolcszázkettőezer-kettőszázhetven euró + ÁFA Vételi Árra jogosult.
A fenti módosítás az alábbiak szerint történik:
Felek a szerződéses árat megnövelik nettó 4.270,- EUR összeggel (további műszaki kiegészítés
kérése)
Az ár változásának nettó értéke: 4.270,- EUR
Az ár teljes mozgásának nettó értéke: 4.270,- EUR (eredeti ár körülbelül 0,5%-a)

Továbbá a mellékelt nyilatkozatok szerint módosul a műszaki tartalom és az alábbiak szerint a
teljesítési határidő.
Eredeti szerződéses feltétel:
A teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépésének napjától számított
1. rész: 210 nap
Módosított szerződés feltétel:
A teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépésének napjától számított
1. rész: 2020. március 31.
Az ügyféligények kielégítése érdekében a műszaki tartalom nem jelentős, minimális módosítása
és az ahhoz kapcsolódó többletköltség biztosítása, valamint a műszaki kiegészítés beépítésének
elvégzéséhez szükséges többlet időtartam biztosítása vált szükségessé.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás
eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke
- nem éri el az uniós értékhatárt elérő eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt, továbbá
árubeszerzés esetén az eredeti szerződéses érték 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja
meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Az eredeti szerződés értéke és egybeszámított becsült értéke az uniós értékhatárokat elérte,
azonban az eredeti szerződés értékének 10%-áig módosítható a szerződés a Kbt. 141. § (2)
bekezdés alapján, mert a 10% az uniós értékhatárt nem érné el.
Az ellenérték módosításának teljes mértéke nem éri el az eredeti szerződéses érték 10%-át,
továbbá a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez, így az megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek. A műszaki
tartalom módosítás szükséges a megfelelő ügyféligények kielégítéséhez, így a módosítás nem
változtatja meg a szerződés általános jellegét (az továbbra is árubeszerzés marad, változatlan céllal
és változatlan eszközzel) és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (kiegészítő és közvetlenül
kapcsolódó műszaki beépítés elvégzése vált szükségessé a szerződés céljának elérése érdekében).
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerint jogszerű a szerződés értékének
változásával járó műszaki tartalom módosítása és a kapcsolódó határidő módosítás, tekintettel arra,
hogy a műszaki tartalom módosítása és a feladatok elvégzéséhez szükséges kapcsolódó határidő
módosítás az érték változásával összefügg. A Kbt. 141. § (3) bekezdés második mondata szerinti
korlátozás nem áll fenn.
A módosítás nem sérti a Kbt. 142. § (3) bekezdését, Vállalkozót nem mentesíti szerződésszegés
(illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy
elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól és a módosítással Megrendelő nem vállal át a
Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a
nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.
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: Részletesen az VI.2.1) pontban.
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: 798000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 802270 Pénznem: EUR
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek megállapodnak, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag,
cégszerűen írták alá.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Kúria, 22962/2019, Kúria Kfv.VI.37.730/2018/11.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete
Az ügy száma: Kfv.VI.37.730/2018/11.
A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Vitál-Eigner Beáta előadó bíró, Dr. Sugár Tamás
bíró
A felperes: Kapsch CarrierCom Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 77-79.)
A felperes képviselője: Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.,
ügyintéző ügyvédek: dr. Kovács Zoltán és dr. Németh Sándor)
Az alperes: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u. 5.)
Az alperes képviselője: Uherné dr. Laczi Orsolya kamarai jogtanácsos
Az alperesi beavatkozó: Közbeszerzési Hatóság Elnöke (1026 Budapest, Riadó u. 5.)
Az alperesi beavatkozó képviselője: dr. Pozsonyi Károly kamarai jogtanácsos
A per tárgya: közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: az alperes
A felülvizsgálati kérelem száma: 29.
Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság 2017. szeptember 21-én kelt 10.K.27.243/2017/23. számú ítélete
A másodfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Székesfehérvári Törvényszék 2018. február 16án kelt 2.Kf.25/2017/8.
Rendelkező rész
A Kúria a Székesfehérvári Törvényszék 2.Kf.25/2017/8. számú ítéletét hatályon kívül helyezi, a
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.243/2017/23. számú ítéletét megváltoztatja
és a keresetet teljes körűen elutasítja.
Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 500.000.- (ötszázezer) forint együttes
elsőfokú, fellebbezési és felülvizsgálati eljárási költséget.
Kötelezi továbbá a felperest, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1.500.000.-(egymillió-ötszázezer)
forint kereseti, 2.500.000.- (kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési és 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer)
forint felülvizsgálati eljárási illetéket.
Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.
Indokolás
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes a D.11/17/2017. számú határozatában megállapította, hogy a perben nem álló MVM OVIT
Országos Villamostáv-vezeték Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) és a felperes megsértette a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 128. § (2) bekezdését, amely miatt a Zrt.-vei és
a felperessel szemben egyetemlegesen 40.000.000.-forint bírságot szabott ki. Indokolása szerint az
ajánlatkérő a felperesekkel, mint konzorciummal kötötte meg a szerződést. A szerződés teljesítésébe a
felperes 15, míg a Zrt. 18 gazdasági szereplőt vont be alvállalkozóként, ugyanakkor nem nyilatkoztak az
ajánlatkérőnek a bejelentéssel együtt arról, hogy az általuk igénybe venni kívánt alvállalkozók nem állnak
kizáró okok hatálya alatt.
[2] Az alperes a jogsértést nem minősítette súlyosnak, ugyanakkor indokoltnak tartotta a bírság kiszabását,
mert a konzorcium tagja a Kbt. tételes jogi rendelkezésének megsértésével jártak el. A Kbt. 152. §
(2) bekezdés d) pontjára, (3) bekezdés e) pontjára, (5) és (6) bekezdéseire, továbbá a közbeszerzési
döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a
közbeszerzési döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII.22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (2) bekezdésére utalással rögzítette, hogy a bírság
összegének meghatározása során figyelembe vette a közbeszerzés tárgyát és uniós értékhatárt meghaladó
értékét, kiemelkedően magas, 13.736.845.000.- forint szerződéses összegét, valamint azt, hogy a
jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat.
Tekintettel volt továbbá arra is, hogy a felperes által megkötött alvállalkozói szerződések összértéke
3.898.142.671.- forint, az összes alvállalkozói díj 8.625.011.312.- forint, továbbá értékelte, hogy a
megvalósított jogsértés nem volt súlyos és azt, hogy a felperes és a Zrt. a hiányzó nyilatkozatokat pótolták.
A javukra értékelte még, hogy a jogsértésnek az eljárást lezáró döntésre befolyása nem volt, valamint azt,
hogy a velük szemben a Kbt. alapján még nem állapított meg jogsértést.
A kereseti kérelem

[3] A felperes keresetet terjesztett elő a jogerős határozat bírósági felülvizsgálata iránt. Állította, hogy az
alperes tévesen értelmezte a Kbt. 128. § (2) bekezdését, a bírság kiszabása a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 339/B. §-ába ütközik.
Az elsőfokú ítélet
[4] Az elsőfokú bíróság ítéletével az alperes határozatát megváltoztatta, a bírság összegét
4.000.000.- forintra leszállította és megállapította, hogy a bírság összegéből a felperest
1.500.000.- forint terhel, ezt meghaladóan a keresetet elutasította. Indokolása szerint a jogsértés
megállapítása megalapozott volt az alperes részéről, ebben a körben jogszerű a határozat. Megítélése
szerint az alperes a mérlegelés során nem vette figyelembe, hogy a konzorciumi tagoknak a teljesítésben
vállalt volumene, a teljesítésbe a saját oldalukon bevont alvállalkozók száma és a munkák ellenértéke is
eltért egymástól, a teljesítés során is külön jelentették be alvállalkozóikat. A felperes a vállalt magasabb
konzorciumi volumenhez képest kevesebb alvállalkozóval, alacsonyabb értékű alvállalkozói munkát
vett igénybe, mint a Zrt. Az eltérések ellenére az alperes nem adott számot a jogsértés azonos mértékű
szankcionálásáról, egyben annak egyetemlegessége indokáról.
[5] Az alperes nem értékelte a jogsértés megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt
mintegy 2-3 évet és nem értékelte azt a szerinte lényeges, a jogszabály szövege szerint
pedig kötelező szándékosság kérdését sem, mint ahogy azt sem, hogy a törvényi szabályozás célja
megvalósult, az utóbb becsatolt nyilatkozatok azt igazolják, hogy a teljesítésben nem vett részt kizáró ok
hatálya alatt álló alvállalkozó.
[6] A figyelembe vett bírságolási szempontok közül a felperes javára értékeltek voltak többségben; 5:3
arányban, és a nem értékelt szempontok még kedvezőbb arányba billentenék a mérleget. E mellett az sem
hagyható figyelmen kívül, hogy a fajsúlyosabb mérlegelési szempontok, így a jogsértés minősítése, vagyis
az, hogy súlyos vagy nem súlyos, a reparáció kérdése, a jogsértésnek az eljárást lezáró döntésre való
befolyása, illetve a jogkövető magatartás kérdése, mind kedvező volt a felperes jogsértése megítélésében.
[7] Szem előtt tartva a keresetlevélben foglalt alperesi bírságolási gyakorlatot bemutató táblázatra
is, az elsőfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a határozatnak a bírság összege és egyetemlegessége
megállapításának indokolásából a bizonyítékok mérlegelése okszerűsége nem tűnik ki, a mérlegelési
jogkörben hozott döntés sérti a Pp. 339/B. §-át. A figyelembe vett körülmények okszerű értékelése nem
eredményezhette volna az alperes által kiszabott összegű egyetemleges bírságot, ezért a határozat
megváltoztatásának volt helye.
[8] A bírság összege csökkentésének nagyságrendjénél a bíróság a bemutatott bírságolási gyakorlatra volt
figyelemmel, a felperest terhelő kisebb összegű bírságot a jogsértések eltérő száma, illetve az alvállalkozói
szerződések eltérő értéke indokolta.
A másodfokú ítélet
[9] Az alperes fellebbezése folytán eljárt törvényszék jogerős ítéletével az elsőfokú ítéletet azzal a
pontosítással hagyta helyben, hogy a leszállított 4.000.000.- forint bírságból a felperesnek
1.500.000.- forintot, míg a Zrt.-nek 2.500.000.- forintot kell megfizetnie.
[10] Indokolásában a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálatáról szóló 2/2015.
(XI.23.) KMK véleményre (a továbbiakban: KMK vélemény) utalással leszögezte, hogy a bíróságnak a
törvényességi felülvizsgálat során a jogszabályban felsoroltakhoz képest többletmérlegelési körülmények
kiválasztása mennyiben indokolt a hatóság részéről, reális-e, az eljárás adataival összhangban áll-e. Az
eset összes körülménye körében nem hagyható figyelmen kívül a jogsértő felelősségét mentő vagy enyhítő
körülmény. E körbe tartozik, hogy a bírság kiszabását hány jogsértés alapozta meg.
[11] Helyesen ítélte meg az elsőfokú bíróság, hogy nem volt helye az egyetemleges marasztalásnak, mert a
konzorcium tagjai a jogsértéseket a teljes volumenen belül vállalt saját részteljesítésükkel összefüggésben
követték el, azaz a jogsértések tartalmuk szerint azonosak voltak, de egymástól elkülönültek, a jogsértéseket
nem együttesen, hanem külön-külön követték el.
[12] Hangsúlyozta, hogy a felperes vállalt nagyobb teljesítési arányt és kevesebb számú jogsértést követett
el, amely alapul szolgálhat a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatására. A jogsértések
önálló értékelése esetén azok száma és súlya csökken, amely miatt a bírságot módosítani kell. A bírság
mértékének helyes meghatározásához az elsőfokú bíróságnak újra el kellett végeznie a mérlegelési
folyamatot, amellyel a törvényszék mindenben egyetértett.
[13] Hangsúlyozta, hogy az utóbb becsatolt nyilatkozatok alapján nem volt megállapítható az, hogy kizárt
alvállalkozó vett volna részt a teljesítésben.
[14] A Kbt. 152. § (5) bekezdésére utalással aláhúzta, hogy a jogsértése megítélésénél a szándékosságot,
mint esetleges súlyosbító körülményt, nem lehet értékelni.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[15] Az alperes felülvizsgálati kérelmében az ítéletek hatályon kívül helyezését és elsődlegesen a kereset
teljes körű elutasítását, másodlagosan a bírság összegére vonatkozó határozati rész hatályon kívül
helyezését és az alperes új eljárásra kötelezését kérte. Állította, hogy a jogerős

ítélet jogsértő, ellentétes az általa eddig követett joggyakorlattal, részben iratellenes tényálláson alapul,
jogsértően értelmezi a Pp. 339/B. §-át, jogsértően alkalmazta a Kbt. 160. § (3)bekezdését és 152. § (5)
bekezdését, az indokolás, jogi okfejtés ellentmondásos, téves jogi következtetést tartalmaz.
[16] Előadta, hogy a Kbt. hozzá telepítette a bírság mértékének megállapítási jogkörét, a bíróság annak
törvényességét ellenőrizheti, de nincs lehetősége mérlegelését felülmérlegelni. Álláspontja szerint
az eljárt bíróságok nem adták indokát annak, hogy miben mérlegelte okszerűtlenül a figyelembe vett
tényeket, körülményeket. Hangsúlyozta, hogy a Kbt. 152. § (5)bekezdésében felsoroltakhoz képest további
szempontként vette figyelembe a jogsértéssel érintett alvállalkozói szerződések összértékét.
[17] Kifogásolta, hogy a bírság összegét a bíróság az alperesi bírságolási gyakorlattal indokolta.
Hangsúlyozta, hogy a kiszabható 10%-os bírsághoz képest a beszerzés értékének 0,209%-át teszi csak ki.
[18] Kiemelte, hogy a mérlegelésnél nem alkalmazta a Kbt. 152. § (5) bekezdését, így a szándékosság
hiánya miatt nem mérsékelhető a bírság.
[19] Iratellenes az a bírósági megállapítás, miszerint az utóbb becsatolt nyilatkozatok igazolják, hogy a
teljesítésben nem vett részt kizáró ok hatálya alatt álló alvállalkozó. Erre nézve ugyanis vizsgálatot nem
folytatott, erre nézve megállapítást nem tett.
[20] Álláspontja szerint a felülmérlegelés is okszerűtlen, az 1/3-2/3 arányú megosztás a tényadatokból nem
vezethető le.
[21] Megjegyezte, hogy további mérlegelési szempont értékelésének szükségessége esetén legfeljebb új
eljárásra kötelezésnek lett volna helye.
[22] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását indítványozta.
[23] A beavatkozó a felülvizsgálati eljárásban nyilatkozatot nem tett.
A Kúria döntése és jogi indokai
[24] A felülvizsgálati kérelem alapos.
[25] A Pp. 275.§ (1) és (2) bekezdései értelmében a felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének
nincs helye, a Kúria a felülvizsgálati kérelem elbírálása során, a felülvizsgálati kérelem keretei között,
a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. A jogerős ítélet csak a felülvizsgálati kérelem és a csatlakozó
felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálható felül.
[26] A Kúria szerint az eljárt bíróságok tévesen értelmezték a Pp. 339/B. §-ában foglaltakat, döntésük ezért
jogszabálysértő az alábbiak szerint.
[27] Amint arra a KMK vélemény is rámutatott, mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozatnak az
a határozat minősül, amelyben a hatóság döntését olyan jogszabályra alapozza, amely kizárólag a döntés
kereteit jelöli ki. Ez esetben a jogalkalmazó több jogszerű döntés közül választhat.
[28] A közigazgatási anyagi jogszabályok rendszerint felsorolják a mérlegelésnél figyelembe veendő
szempontokat, a „különösen” kitétel alkalmazásával lehetőséget biztosítanak a törvényben rögzített
körülményeken kívüli indokok értékelésére is. A hatóság tehát nincs elzárva attól, hogy a jogszabályban
foglalt felsorolást az ügy tárgyával és a jogsértés körülményeivel összefüggésben álló egyéb szempontok
bevonásával és értékelésével kiegészítse.
[29] A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata jogszerűségi vizsgálatot jelent, a Pp. 339. §a értelmében ugyanis a bíróság csak a jogszabálysértő határozatot helyezheti hatályon kívül vagy
változtathatja meg. Ez így van akkor is, ha a bírósági felülvizsgálat tárgyát mérlegelési jogkörben hozott
határozat képezi.
[30] Konkrétan kimutatható jogszabálysértés hiányában nincs helye a határozat megváltoztatásának
pusztán azon az alapon, hogy lehetséges egy másik, esetleg még okszerűbb mérlegelés is. A közigazgatási
bíróságot nem illeti meg a felülmérlegelés lehetősége. Ez esetben elvonná a hatóság hatáskörét, és
a közigazgatási szerv helyébe lépve választana egy másik ugyancsak jogszerű megoldást. Szintén a
tiltott felülmérlegelés körébe tartozik az, ha a bíróság egy, az alperes által is értékelt körülménynek ad
súlyosabb vagy enyhébb nyomatékot. Nem elégséges indok a határozat megváltoztatására a kiszabott
bírság eltúlzottnak tűnő mértéke sem.
[31] A mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata tehát nem ad a bíróság
számára általános felülmérlegelési, célszerűségi szempontokat is érvényesítő, korlátlan újraértékelési
lehetőséget, konkrét jogszabálysértés hiányában a döntés megváltoztatására, így a bírság összege
csökkentésére nincs mód.
[32] A mérlegelési jogkörben hozott döntés akkor minősül jogszabálysértőnek, ha a közigazgatási szerv
a mérlegelési szempontokat nem tárta fel teljes körűen, vagy azokat okszerűtlenül mérlegelte, továbbá,
ha egyes releváns, az ügy összes körülményéhez tartozó elemeket figyelmen kívül hagyott, illetve olyan
körülményt értékelt, amely az adott esetben jogi jelentőséggel nem bír.
[33] Az eljárt bíróságok szerint az alperes mérlegelése mind a bírságösszeg, mind az egyetemleges
kötelezés tekintetében jogszabálysértő volt, ennek indokát azonban elmulasztották megadni.
[34] A bírságösszeg csökkentését a felperes által bemutatott alperesi bírságolási gyakorlatra alapították.
A jogalkalmazói gyakorlat azonban jogszabálynak nem minősül, így az attól való eltérés akkor sem

alapozná meg a határozat megváltoztatását, ha az állítás ténybelileg igaz is lenne. Sem a felperes, sem
az eljárt bíróságok nem ismerik az alperes gyakorlatát teljes körűen, a felperes által kiválasztott egyes
bírságösszegekből a bírságkiszabási gyakorlatra következtetni nem lehet. E mellett az alperes nincs
elzárva attól, hogy korábbi gyakorlatán változtasson. A bírósági felülvizsgálat mércéje a jogszabály,
márpedig a bíróságok nem mutatták ki, hogy az alperes bírságolása mely anyagi jogszabályba, a Kbt. mely
rendelkezésébe ütközik.
[35] A Kbt. 152. § (3) bekezdés e) pontja értelmében, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatában jogsértést állapít meg, bírságot szabhat ki a jogsértő szervezettel, személlyel szemben.
[36] A Kbt. 152. § (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolte a bírság kiszabása, valamint a bírság összegének megállapításában az eset összes körülményét - így
különösen a jogsértés súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást
lezáró döntésre gyakorolt befolyását, a Kbt.-be ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az
eljárást segítő együttműködő magatartását, a jogsértés megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása
között eltelt hosszú időt, támogatásból megvalósult beszerzés esetén azt a körülményt - ha a jogsértéshez
más szerv eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat - veszi figyelembe.
A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos
volt.
[37] A Kúria szerint a kiemelt törvényi rendelkezések ismeretében az alperes határozatának
bírságkiszabásra vonatkozó része teljes mértékben megfelel a Pp. 339/B. §-ában meghatározott
követelményeknek. Döntése indokolásában megfelelő részletességgel számot adott a figyelembe vett
körülményekről, a mérlegelt szempontok előjeléről és általa értékelt nyomatékáról. Az indokolás tartalmazza,
hogy bár a jogsértést nem minősítette súlyosnak, a Kbt. tételes jogi rendelkezésének megsértése miatt
mégis indokoltnak tartotta a bírság kiszabását. Ennek körében figyelembe vette a közbeszerzés tárgyát,
annak kiemelkedően magas szerződéses összegét, az alvállalkozói szerződések összértékét, valamint azt,
hogy a jogsértéshez a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat. A jogsértők javán
értékelte azt, hogy a hiányzó nyilatkozatokat pótolták, az eljárást lezáró döntésre a jogsértés befolyással
nem volt, valamint hogy velük szemben eddig még nem állapított meg Kbt.-be ütköző magatartást.
[38] A Kbt. 152. § (5) bekezdésében felsorolt szempontok közül értelemszerűen azokat a körülményeket
kellett figyelembe venni, amelyek az adott ügyben relevánsak voltak. A határozatban nem nevesített
szempontok a bírságkiszabás körében sem pozitív, sem negatív előjellel nem kerültek értékelésre.
Önmagában sem a szándékosság hiánya, sem az eljárást segítő, együttműködő magatartás a jogsértő javán
nem értékelhető.
[39] Az eljárt bíróságoknak nem az volt a feladatuk, hogy a felperesi jogsértést, az ahhoz kapcsolódó
körülményeket újraértékeljék, hanem arról kellett volna dönteniük, hogy az alperes fenti mérlegelése
jogszerű-e vagy sem.
[40] A határozatból kétségtelenül kitűnik, hogy az alperes a konzorciumi tagok javán értékelte a hiányzó
nyilatkozatok utólagos pótlását, azt pedig, hogy a teljesítésben vett-e részt kizáró ok hatálya alatt álló
alvállalkozó, nem lehet kijelenteni erre vonatkozó bizonyítás hiányában.
[41] Az ítéletekből nem derül ki az sem, hogy miért lenne jelentős bírságcsökkentő tényező a jogsértés
megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt időtartam.
[42] Az alperes határozatában még érintőlegesen sem utalt a jogsértés szándékosságára, ezért ezt
külön mérlegelni nem kellett. Az ítéletekből nem állapítható meg, hogy az eljárt bíróságok milyen tények,
körülmények miatt tartották szükségesnek e szempontokat jelen esetben külön értékelni.
[43] A fentieken túl megjegyzi még a Kúria, hogy a bírság mértékének leszállításakor a közigazgatási
bíróságnak arról is számot kellett volna adnia, hogy a kiszabható bírságmaximumhoz képest, milyen
ténybeli, illetve jogi alap indokolja az amúgy is csekély mértékű bírságösszeg mérséklését.
[44] Az eljárt bíróságok ugyancsak jogszabálysértés megjelölése nélkül állították, hogy az alperes
mérlegelése az egyetemleges kötelezés tekintetében is jogszabálysértő. Ezzel szemben a Kúria - az
alperessel egyezően - rámutat arra, hogy a felperes és a Zrt. konzorciumot alkottak, együtt lettek nyertesek,
velük, mint konzorciummal kötötte meg a szerződést az ajánlatkérő. A szerződés teljesítése tekintetében
egyetemleges felelősséggel tartoznak akkor is, ha az általuk elvégzett feladat tartalma és volumene is
különböző. Erre figyelemmel jogszerűen kötelezte az alperes a konzorcium tagjait a kiszabott bírság
egyetemleges megfizetésére.
[45] Az eljárt bíróságok jogi és ténybeli indok nélkül értékelték az egyes konzorciumi tagok által bevont,
bejelenteni elmulasztott alvállalkozók számát. E körben fontos hangsúlyozni, hogy az alperes egyetlen,
a Kbt. 128. § (2) bekezdésének megsértését állapította meg felperes és a Zrt. terhére, ehhez az egy
jogszabálysértéshez igazította a bírságkiszabás jogkövetkezményét. Ha helytálló lenne az eljárt bíróságok
számszaki kimutatása és ennek megfelelően összesen 33 jogsértést kellett volna értékelni, akkor a jogsértés
nyilvánvalóan súlyosabban lett volna megítélendő. A bíróságok nem indokolták meg azt a jogszabálysértést,
amely mentén az alperes mérlegelése az egyetemlegesség körében is jogszabálysértő. Nem mutatták ki azt

sem, hogy a határozatban megállapított egy jogszabálysértéssel szemben miért kellene a felperes oldalán
tizenöt jogszabálysértéssel számolni.
[46] A kifejtettek szerint a jogerős ítélet és az azt helybenhagyó elsőfokú ítélet is jogszabálysértő, lévén
tévesen értékelték az alperes bírságkiszabásra vonatkozó rendelkezését törvénybe ütközőnek.
[47] A fentiek okán a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdése szerint hatályon kívül helyezte, az
elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a keresetet teljes körűen elutasította.
A döntés elvi tartalma
[48] A közigazgatási bíróság a mérlegelési jogkörben hozott döntést is csak jogszabálysértés esetén
helyezheti hatályon kívül vagy változtathatja meg.
[49] A közigazgatási bíróságnak nem feladata az egyes tények, körülmények újraértékelése, mert azzal a
közigazgatási szerv hatáskörét vonná el és tiltott felülmérlegelést végezne.
Záró rész
[50] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 274. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson bírálta el.
[51] A végső soron pervesztes felperes a Pp. 270. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 78. § (1)
bekezdésének megfelelően köteles az alperes együttes elsőfokú, fellebbezési és felülvizsgálati eljárási
költségét megfizetni. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 42. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
kereseti, 46. § (1) bekezdése szerinti fellebbezési és 50. § (1) bekezdése szerinti mértékű felülvizsgálati
eljárási illetéket pedig a bírósági eljárásban alkalmazandó költségmentességről szóló 6/1986. (VI.26.) IM
rendelet 13. § (2) bekezdésének megfelelően kell viselnie.
[52] Az ítélet elleni felülvizsgálatot a Pp. 271. § (1) bekezdés e) pontja zárja ki.
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