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Elnöki tájékoztató

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója
a 2021. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról
(KÉ 2020. évi 254. szám, 2020. 12. 31.)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 15. § (5)
bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4)
bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós értékhatárok, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltüntetni.
A Közbeszerzési Hatóság a fenti, törvényi kötelezettségének eleget téve a következőkben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2021. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

1.

Uniós értékhatárok

A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai
Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv 1 6. cikke, 2014/25/EU irányelv2 17. cikke,
valamint a 2014/23/EU irányelv3 9. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül, és
amennyiben szükség van rá, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésekről és a 2004/18/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/65, 2014.].
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és
postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/243, 2014.].
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/1, 2014.].
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A 2021. évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében, mivel a legutóbbi felülvizsgálatra 2019. év október 30-án került sor, ekkor 2020. január 1-jétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2021. évre is irányadóan – állapították meg a pontos értékhatárokat.
A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok eredetileg a 2014/24/EU irányelv 4.
cikkében kerültek meghatározásra, a legutóbbi módosításokat a 2019/1828/EU bizottsági rendelet tartalmazza.
A közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke
tartalmazza, melyet legutóbb a 2019/1829/EU bizottsági rendelet módosított.
A koncessziókra vonatkozó értékhatárok pedig a 2014/23/EU irányelv 8. cikkében találhatóak, melyeket legutóbb a 2019/1827/EU bizottsági rendelet módosításaival aktualizált a Bizottság.
A Bizottság továbbá közzétette a 2019/C 370/01 számú közleményét4, melyben közreadta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit (mellékletként csatolva).
1.1. Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok
1.1.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:
- a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek
(Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a
Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 139 000
euró, azaz 44 279 840 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés
a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében)
nem szerepel, 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a
Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró, azaz 238 920 000 forint.

A Bizottság Közleménye a 2014/23/EU, a 2014/24/EU, a 2014/25/EU és a 2009/81/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvben megállapított értékhatároknak megfelelő értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C 370/1, 2019.
október 31.].
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1.1.2. Építési beruházás esetén:
- 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.
1.1.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén, kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt:
- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében:
139 000 euró, azaz 44 279 840 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 214 000 euró, azaz 68 171 840
forint.
1.2. A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós
értékhatárok:
- az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 428 000
euró, azaz 136 343 680 forint;
- az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 350 000 euró, azaz
1 704 296 000 forint;
- a Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések
esetében 1 000 000 euró, azaz 318 560 000 forint;
- tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a
pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 428 000 euró, azaz
136 343 680 forint.
1.3.

A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

- Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.

2.

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó
nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
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szóló 2020. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja meg a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2020. évben
meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.
2.1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:
- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;
- építési beruházás esetében 50 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.
2.2. Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:
- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;
- építési beruházás esetében 100 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.
2.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor
2.3.1. Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:
- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.
2.3.2. Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:
- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

3.

A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok5

A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint
megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan
szerződések megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke kevesebb, mint
3.1. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 euró, azaz 25 484 800
forint,
A Kbt. 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megállapított teljes becsült érték 20%-át.
5

Elnöki tájékoztató

6

3.2. építési beruházások esetében pedig 1 000 000 euró, azaz 318 560 000 forint.6

A Bizottság 2019/C 370/01 számú közleménye szerint a 80 000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke
25.484.800 forint; 1.000.000 euró nemzeti pénznemben kifejezett értéke 318 560 000 forint.
6
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1. SZ. MELLÉKLET

Közbeszerzési értékhatárok 2021. január 1.-2021. december 31.
AJÁNLATKÉRŐ
BESZERZÉS
TÁRGYA
Kbt. 5. § (1) bek. a)b) pont
Kbt. 5. §-a szerinti
egyéb

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ

SZOLGÁLTATÁSI
KONCESSZIÓ

TERVPÁLYÁZATI
ELJÁRÁS

139.000 EUR

139.000 EUR

44.279.840 HUF

44.279.840 HUF

214.000 EUR

214.000 EUR

68.171.840 HUF

68.171.840 HUF

Ha a beszerzés tárgya a
Kbt. 3. mellékletében
szereplő szociális és
egyéb szolgáltatás:

Uniós értékhatár

Kbt. 5. §-a szerinti
valamennyi ajánlatkérő

ÁRUBESZERZÉS
/SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉS

5.350.000 EUR
1.704.296.000 HUF

750.000 EUR
238.920.000 HUF
KÖZSZOLGÁLTATÓ

428.000 EUR
136.343.680 HUF
A Kbt. 3. mellékletében
szereplő szociális és
egyéb szolgáltatásra:

428.000 EUR
136.343.680 HUF

1.000.000 EUR
318.560.000 HUF

KÖZSZOLGÁLTATÓ
Kbt. 19. § (4) a)

15.000.000 HUF

50.000.000 HUF

100.000.000 HUF

30.000.000 HUF

50.000.000 HUF

100.000.000 HUF

200.000.000 HUF

100.000.000 HUF

80 000 EUR

1.000.000 EUR

25 484 800 HUF

318.560.000 HUF

Nemzeti értékhatár

KLASSZIKUS
AJÁNLATKÉRŐ
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2. SZ. MELLÉKLET

A Bizottság Közleménye
a 2014/23/EU, a 2014/24/EU, a 2014/25/EU és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított értékhatároknak megfelelő értékekről
(EGT-vonatkozású szöveg)
(2019/C 370/01)
A 2014/23/EU (1), a 2014/24/EU (2), a 2014/25/EU (3) és a 2009/81/EK (4) irányelvben megállapított értékhatároknak az eurótól eltérő nemzeti pénznemekben kifejezett értékei a következők:
80 000 EUR

139 000 EUR

BGN

Új bolgár leva

156 464

CZK

Cseh korona

DKK

Dán korona

596 408

GBP

Font sterling

70 778

HRK

Horvát kuna

594 576

HUF

Magyar forint

PLN

Új lengyel złoty

341 544

RON

Új román lej

374 040

SEK

Svéd korona

821 512

2 054 080

25 484 800

BGN

Új bolgár leva

271 856

CZK

Cseh korona

3 568 964

DKK

Dán korona

1 036 259

GBP

Font sterling

122 976

HRK

Horvát kuna

1 033 076

HUF

Magyar forint

44 279 840

PLN

Új lengyel złoty

593 433

RON

Új román lej

649 895

SEK

Svéd korona

1 427 377
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214 000 EUR

428 000 EUR

750 000 EUR

BGN

Új bolgár leva

418 541

CZK

Cseh korona

5 494 664

DKK

Dán korona

1 595 391

GBP

Font sterling

189 330

HRK

Horvát kuna

1 590 491

HUF

Magyar forint

68 171 840

PLN

Új lengyel złoty

RON

Új román lej

1 000 557

SEK

Svéd korona

2 197 545

BGN

Új bolgár leva

837 082

CZK

Cseh korona

10 989 328

DKK

Dán korona

3 190 783

GBP

Font sterling

378 660

HRK

Horvát kuna

3 180 982

HUF

Magyar forint

PLN

Új lengyel złoty

1 827 260

RON

Új román lej

2 001 114

SEK

Svéd korona

4 395 089

BGN

Új bolgár leva

1 466 850

CZK

Cseh korona

19 257 000

DKK

Dán korona

5 591 325

GBP

Font sterling

663 540

HRK

Horvát kuna

5 574 150

HUF

Magyar forint

PLN

Új lengyel złoty

3 201 975

RON

Új román lej

3 506 625

913 630

136 343 680

238 920 000
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SEK

1 000 000 EUR

5 350 000 EUR

Svéd korona

7 701 675

BGN

Új bolgár leva

1 955 800

CZK

Cseh korona

25 676 000

DKK

Dán korona

7 455 100

GBP

Font sterling

884 720

HRK

Horvát kuna

7 432 200

HUF

Magyar forint

PLN

Új lengyel złoty

4 269 300

RON

Új román lej

4 675 500

SEK

Svéd korona

10 268 900

BGN

Új bolgár leva

10 463 530

CZK

Cseh korona

137 366 600

DKK

Dán korona

39 884 785

GBP

Font sterling

4 733 252

HRK

Horvát kuna

39 762 270

HUF

Magyar forint

PLN

Új lengyel złoty

22 840 755

RON

Új román lej

25 013 925

SEK

Svéd korona

54 938 615

318 560 000

1 704 296 000

2020/254.
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A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója
azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van
(KÉ 2020. évi 254. szám; 2020. 12. 31.)

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-ának (10) bekezdése alapján, a külpolitikáért felelős
miniszterrel folytatott egyeztetéseknek megfelelően, az alábbiakban tájékoztatja a közbeszerzési
eljárások résztvevőit azokról az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás
elkerüléséről szóló hatályos egyezménye van. Az egyes országok nevének felsorolásánál a
megállapodás címét (tárgyát), szövege végleges megállapításának (aláírásának) idejét, helyét, a
megállapodás hatályba lépésének idejét és a kihirdető jogszabály számát tüntettük fel.
A Kbt. 62. §-a (1) bekezdése k) pontjának ka) alpontja alapján a közbeszerzési eljárásban nem lehet
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában, a Kereskedelmi
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198.
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés
terén. E rendelkezés alapján tehát az ajánlatkérőknek meg kell vizsgálniuk, hogy a kérdéses
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő EU, EGT, OECD, GPA tagállamban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett
tengerentúli országok és területek bármelyikében rendelkezik-e adóilletőséggel (lásd a
Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatóját a hivatkozott országok listájáról). Amennyiben
nem, akkor ellenőrizniük kell, hogy a kérdéses országgal Magyarországnak van-e hatályos kettős
adózás elkerüléséről szóló egyezménye.
Fentiek alapján jelen útmutatóban azokat a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményekben
részes államokat soroltuk fel először, melyek az EU-nak, EGT-nek, OECD-nek, GPA-nek nem
tagállamai, illetve nem tartoznak az EUMSZ 198. cikkében említett országok és területek közé
sem. Ezt követően tájékoztatásul azt is közzétesszük, hogy az EU, EGT, OECD, GPA
tagállamok, illetve az EUMSZ 198. cikkében említett országok és területek közül melyek
kötöttek e tárgyban egyezményt Magyarországgal, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ez utóbbi
országok esetében az egyezmények meglétének vizsgálatára nincs szükség a közbeszerzési
eljárásokban.
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Ország
Albánia

Azerbajdzsán

Bahrein

Megállapodás címe
Megállapodás a Magyar
Köztársaság és az Albán
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
jövedelem és vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és az
Azerbajdzsáni Köztársaság
között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Egyezmény Magyarország
Kormánya és a Bahreini
Királyság Kormánya között a
jövedelemadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról.
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Aláírás ideje, helye

Hatálybalépés

Kihirdető
jogszabály
1996. évi XCI.
törvény

1992.11.14., Tirana

1995.12.21.

2008.02.18.,
Budapest

2008.12.15.

2008. évi LXXXIX.
törvény

2014. február 24.,
Manama

2015. 06. 19.

2014. évi XLIX.
törvény
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Belarusz
Köztársaság

Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Belarusz
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén

2002.02.19.,
Budapest

2004.06.24.

2004. évi CXII.
törvény

Bosznia és
Hercegovina

Egyezmény a Magyar
Népköztársaság és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerülésére a
jövedelem- és a vagyonadók
területén

1985.10.17., Budapest

1988.01.01.

1988. évi 6. tvr.

Brazília

Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya és
a Brazil Szövetségi
Köztársaság Kormánya között
a kettős adóztatás elkerülésére,
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozására a
jövedelemadók területén

1986.06.20.,

1990.07.13.

1992. évi XXVII.
törvény

Budapest
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Dél-Afrikai
Köztársaság

Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Dél-Afrikai
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
jövedelemadók területén

1994.03.04.,
Budapest

Egyesült Arab
Emírségek

Egyezmény Magyarország
Kormánya és az Egyesült Arab
Emírségek Kormánya között a
jövedelemadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról

2013.04.30.,

Egyiptom

Egyezmény a Magyar
Köztársaság Kormánya és az
Egyiptomi Arab Köztársaság
Kormánya között a kettős
adóztatás elkerülésére és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozására a
jövedelemadók területén

1991.11.05.,

Fülöp-szigetek

Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Fülöpszigetek Köztársasága között a

1997.06.13.,
Budapest

1996.05.04.

1999. évi VII.
törvény

Dubai

2013. 10.22.

2013. évi CLXI.
törvény

Kairó

1994.05.22.

1995. évi XVII.
törvény

1998.06.07.

2000. évi XVII.
törvény
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kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelemadók területén
Georgia (Grúzia)

A Magyar Köztársaság
Kormánya és Georgia
Kormánya között a jövedelemés a vagyonadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló
Egyezmény

2012.02.16., Budapest

2012.05.13.

2012. évi XIV.
törvény

India

Egyezmény a Magyar
Köztársaság és az Indiai
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelemadók területén

2003.11.03.,
Delhi

2005.03.03.

2005. évi CXLIV.
törvény

Új-
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Indonézia

Egyezmény a Magyar
Köztársaság Kormánya és az
Indonéz Köztársaság
Kormánya között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelemadók területén

1989.10.19.,

Katar

A Magyar Köztársaság
Kormánya és Katar Állam
Kormánya között a
jövedelemadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásnak
megakadályozásáról szóló
egyezmény

Kazahsztán

Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Kazah
Köztársaság között a kettős
adózás elkerülésére és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozására a

Jakarta

1993.02.14.

1999. évi X.
törvény

2012.01.18., Budapest

2012.04.21.

2012. évi XV.
törvény

1994.12.07.,
Budapest

1996.03.03.

1999. évi XIV.
törvény
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jövedelem és a vagyonadók
területén
Kína

Egyezmény a Magyar
Köztársaság Kormánya és a
Kínai Népköztársaság
Kormánya között a kettős
adóztatás elkerülésére és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozására a
jövedelemadók területén

1992.06.17.,

Peking

1994.12.31.

1999. évi XV.
törvény

Koszovó

Egyezmény Magyarország és a
Koszovói Köztársaság között a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén

2013.10.03.

Pristina

2013.11.22.

2013. CLXXXVII.
törvény

Kuvait

Egyezmény a Magyar
1994.01.17.,
Köztársaság és a Kuwait Állam
között a kettős adóztatás
elkerülésére a jövedelem- és
vagyonadók területén és

Kuwait

1994.12.21.

1999.évi XVI.
törvény
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gazdasági kapcsolataik
előmozdítására

Liechtenstein

Az 1994. január 17-én aláírt
egyezményt módosító
Jegyzőkönyv a Magyar
Köztársaság Kormánya és
Kuwait Állam Kormánya
között a kettős adóztatás
elkerülésére a jövedelem- és
vagyonadók területén és
gazdasági kapcsolataik
előmozdítására

2001.12.09.,

Kuwait

Egyezmény a Magyarország és
a Liechtensteini Hercegség
között a jövedelem- és a
vagyonadók területén a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról

2015. június 29., Vaduz

2003.05.06.

2003. évi LXX.
törvény

2015. december 24.

2015. évi CL.
törvény
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Macedónia

Egyezmény a Magyar
Kormány és a Macedón
Kormány között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén

2001.04.13.,

Malaysia

Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya és
Malaysia Kormánya között a
kettős adóztatás elkerülésére
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozására a
jövedelemadók területén

1989.05.22.
Budapest

Marokkó

Egyezmény a Magyar
Köztársaság Kormánya és a
Marokkói Királyság Kormánya
között a kettős adóztatás
elkerülésére és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozására a
jövedelemadók területén

1991.12.12.,

Szkopje

Rabat

2002.03.14.

2002. évi XXXV.
törvény

1992.12.25.

1993. évi LX.
törvény

2000.08.20.

2002. évi VIII.
törvény
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Moldova

Mongólia

Orosz Föderáció

Pakisztán

Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Moldovai
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerülésére és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozására a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és Mongólia
között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem és a vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és az Orosz
Föderáció között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és Pakisztán
Iszlám Köztársaság között a
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1995.04.19.,
Budapest

1996.08.16.

1999. évi XVIII.
törvény

1994.09.13.,
Ulánbátor

1998.04.14.

2000. évi LXXXII.
törvény

1994.04.01.,
Budapest

1997.11.03.

1999. évi XXI.
törvény

1992.02.24.,
Islamabad

1994.02.06.

1996. évi II.
törvény
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San Marino

Szaúd-Arábia

Szerbia

Thaiföld

kettős adóztatás elkerüléséről
a jövedelemadók területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és San Marino
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
jövedelemadók területén
Egyezmény Magyarország
Kormánya és a Szaúd-Arábiai
Királyság Kormánya között a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Megállapodás a Magyar
Köztársaság és a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság közötti
a kettős adóztatás
elkerüléséről a jövedelemadók
és vagyonadók területén
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya és
a Thaiföldi Királyság
Kormánya között a kettős
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2009.09.15.,

2010.12.03.

2010. évi CXXXII.
törvény

2014. március 23., Rijád

2015. május 1.

2014. évi LII.
törvény

2001.06.20.,
Budapest

2002.12.13.

2003. évi XXV.
törvény

1989.12.15.

13/1990. (VII.25.)
Korm. rendelet

1989.05.18.,

Róma

Bangkok
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Tunézia

Ukrajna

Uruguay

adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelemadók területén
Szerződés a Magyar
Köztársaság és a Tunéziai
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és Ukrajna között
a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya és
az Uruguayi Keleti
Köztársaság Kormánya között
a kettős adóztatás elkerülésére
a jövedelem- és a vagyonadók
területén
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1992.10.22.,

Tunisz

1997.07.19.

1999. évi XXVIII.
törvény

1995.05.19.,

Kijev

1996.06.24.

1999. évi XXX.
törvény

1993.08.13.

1999. évi XXXI.
törvény

1988.10.25.,
Montevideo
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Üzbegisztán

Vietnam

Egyezmény a Magyar
Köztársaság Kormánya és az
Üzbég Köztársaság Kormánya
között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén
A Magyar Köztársaság
Kormánya és az Üzbég
Köztársaság Kormánya között
a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén Taskentben 2008.
április 17. napján aláírt
Egyezmény módosításáról
szóló Jegyzőkönyv
Megállapodás a Magyar
Köztársaság és a Vietnami
Szocialista Köztársaság között
a kettős adóztatás
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2008.04.17.,

Taskent

2009.01.29.

2008. évi XC.
törvény

2014.11.25.,
Budapest

2015. 06. 17.

2015. évi XXVIII.
törvény

1994.08.26.,
Budapest

1995.06.30.

1996. évi CII.
törvény
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elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelemadók területén

Az Európai Unió tagállamaival kötött egyezmények
Ország

Megállapodás címe

Aláírás ideje, helye

Hatálybalépés

Kihirdető
jogszabály

Ausztria

Egyezmény a Magyar
Népköztársaság és az
Osztrák Köztársaság között a
kettős adóztatás elkerülésére
a jövedelem-, a hozadéki és a
vagyonadók területén
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság és az
Osztrák Köztársaság között a
kettős adóztatás elkerülésére
a hagyatéki és az öröklési
adók területén

1975.02.25.,

Bécs

1976.02.11.

1976. évi 2. tvr.

1975.02.25.,

Bécs

1976.02.11.

1976. évi 1. tvr.
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Belgium

Bulgária

Ciprus

Csehország

Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya
és a Belga Királyság
Kormánya között a kettős
adóztatás elkerülésére és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozására a
jövedelem- és a vagyonadók
területén
Megállapodás a Magyar
Köztársaság és a Bolgár
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya
és a Ciprusi Köztársaság
Kormánya között a kettős
adóztatás elkerülésére a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Megállapodás a Magyar
Köztársaság és a Cseh
Köztársaság között a
jövedelem és vagyonadók
területén a kettős adóztatás
és az adóztatás kijátszásának
elkerüléséről
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1982.07.19.,
Budapest

1984.02.25.

20/1984. (IV.18.)
MT. rendelet

1994.06.08.,
Budapest

1995.09.07.

1996. évi XCII.
törvény

1981.11.30.,
Budapest

1982.11.24.

1982/82. (XII.29.)
MT. rendelet

1994.12.27.

1996. évi XCIII.
törvény

1993.01.14.,

Prága
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Dánia

Egyesült
Királyság

Észtország

Finnország
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A Magyar Köztársaság és a
Dán Királyság között, a
jövedelemadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló
Egyezmény

2011.04.27.,

2012. június 19.

2011. évi LXXXIII.
törvény

A Magyar Köztársaság és
Nagy-Britannia és ÉszakÍrország Egyesült Királysága
között, a jövedelem- és a
tőkenyereség-adók területén
a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozásáról szóló
egyezmény
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és az Észt
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya

2011.09.07.,
Budapest

2011.12.28.

2011. évi CXLIV.
törvény

2002.09.11.,
Budapest

2004.07.05.

2004. évi
CXXVIII. törvény

1978.10.25.,
Budapest

1981.07.24.

66/1981 (XII.16)
MT. rendelet

Budapest
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Franciaország

Görögország

Hollandia

és a Finn Köztársaság
kormánya között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya
és a Francia Köztársaság
Kormánya között a kettős
adóztatás elkerülésére a
jövedelem- és vagyonadó
területén
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya
és a Görög Köztársaság
Kormánya között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
jövedelem- és a vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya
és a Holland Királyság
Kormánya között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adózás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és vagyonadók
területén
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1980.04.28.,

Párizs

1983.05.25.,
Budapest

1986.06.05.,

Hága

1981.12.01.

65/1981 (XII.16.)
MT. rendelet

1985.02.17.

33/1985. (VII.1.)
MT. rendelet

1987.09.17.

10/1988. (III.10.)
MT. rendelet
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Horvátország

Írország

Lengyelország

Egyezmény
a
Magyar
Köztársaság és a Horvát
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és Írország
között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adózás
kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelemadók területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Lengyel
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Jegyzőkönyv a Magyar
Köztársaság és a Lengyel
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerülésére és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozására a
jövedelem- és vagyonadók
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1996.08.30., Barcs

1998.05.08.

2000. évi XVIII.
törvény

1995.04.25.,

1996.12.05.

1999. évi XI.
törvény

1995.09.10.

1996.évi XCV.
törvény

2002.05.01.

2002. évi XXVII.
törvény

Dublin

1992.09.23.,
Budapest

2000.06.27.,

Varsó
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Lettország

Litvánia

területén Budapesten
1992.09.23-án aláírt
Egyezmény Módosításáról
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Lett
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén
A Magyar Köztársaság és a
Lett Köztársaság között a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén, Rigában, 2004.
május 14-én aláírt
Egyezmény módosításáról
szóló jegyzékváltás
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Litván
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és vagyonadók
területén
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2004.05.14.,

2004.05.12.,
Vilnius

Riga

2004.12.22.

2004. évi CXXX.
törvény

2018.01.01.

2020. CII. törvény

2004.12.22.

2004. évi CXXIX.
törvény
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Luxemburg

Málta

Németország

Magyarország és a
Luxemburgi Nagyhercegség
között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén tárgyú Egyezmény
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és Málta között
a kettős adóztatás
elkerüléséről
Megállapodás a Magyar
Népköztársaság Kormánya
és a Németországi Szövetségi
Köztársaság Kormánya
között a nemzetközi
forgalomban résztvevő
közúti járművek
adóztatásáról
A Magyar Köztársaság és a
Németországi Szövetségi
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén tárgyú Egyezmény
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2015.03.10.
Brüsszel

2017.01.26.

2015. évi XCI.
törvény

1991.08.06.
Budapest

1992.11.29.

1993. évi LXVII.
törvény

1981.02.12.,
Budapest

1982.06.12.

33/1982 (VIII.11.)
MT. rendelet

2011.02.28.
Budapest

2011.12.30.

2011. LXXXIV.
törvény

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója

Olaszország

Portugália

Románia

létrehozására adott
felhatalmazásról
Egyezmény a Magyar
Köztársaság Kormánya és az
Olasz Köztársaság Kormánya
között a kettős adóztatás
elkerülésére a jövedelem- és a
vagyonadók területén és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Portugál
Köztársaság kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelemadók területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Román
Népköztársaság között az
egyenes adók, valamint az
öröklési illetékek
tekintetében a kettős
adóztatás elhárítás tárgyában
Megállapodás a Magyar
Köztársaság és Románia
között kettős adóztatás
elkerülésére és az adóztatás
kijátszásának
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1977.05.16.,
Budapest

1980.12.02.

53/1980. (XII.12.)
MT. rendelet

1995.05.16.,
Lisszabon

1999.02.22.

2000. évi XIX.
törvény

1948.08.28.,
Budapest

1949.10.02.

1949. évi 16. tvr.
és

1993.09.16.,
Bukarest

1995.12.14.

309119/1949
(XII.29.) II/a. PM
rendelet a
végrehajtásról
1996. évi XCIX.
törvény
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Spanyolország

Svédország

megakadályozására a
jövedelem- és vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya
és Spanyolország Kormánya
között a kettős adóztatás
elkerülésére és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozására a
jövedelem- és vagyonadók
területén. + Álláspont területi
hatályról
Egyezmény a Magyar
Királyság és a Svéd Királyság
között az egyenes adók
területén a kettős adóztatás
elhárításáról
Egyezmény a Magyar
Királyság és a Svéd Királyság
között az örökösödési
illetékek tekintetében a kettős
adóztatás elhárítása céljából
Megállapodás a Magyar
Népköztársaság Kormánya
és a Svéd Királyság
Kormánya között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
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1984.07.09.,

Madrid

1988.03.10.

12/1988. (III.10.)
MT rendelet

1936.06.17.,
Budapest

1938.01.01.

1937. évi XXV.
Törvénycikk

1936.11.20.,
Budapest

1938.01.01.

1937. évi XXVI.
Tv.

1981.10.12.,
Stockholm

1982.08.15.

55/1982. (X.22.)
MT. rendelet
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Szlovákia

Szlovénia

Európai Unió

jövedelemadók és a
tőkejövedelmek tekintetében
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Szlovák
Köztársaság között az
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Szlovén
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén
A kapcsolt vállalkozások
nyereségkiigazításával
kapcsolatos kettős adóztatás
megszüntetéséről szóló,
1990.07.23-án aláírt
Egyezmény
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1994.08.05.,
Pozsony

1995.12.21.

1996. évi C.
törvény

2004.08.26.,
Budapest

2005.12.23.

2005. évi CXLVI.
törvény

1990.07.23., Brüsszel

2006.06.01.

2006. évi XXXVI.
törvény
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Az Európai Gazdasági Térség (EGT) EU-n kívüli tagállamaival kötött egyezmények
Ország

Megállapodás címe

Aláírás ideje, helye

Izland

Megállapodás a Magyar
Köztársaság és az Izlandi
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerülésére és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozására
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya
és a Norvég Királyság
kormánya között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
jövedelem- és a vagyonadók
területén

2005.11.23.,
Budapest

Norvégia

1980.10.21.,

Oslo

Hatályba
lépés
2006.02.07.

Kihirdető jogszabály

1981.09.20.

67/1981. (XII.16.) MT.
rendelet

2005. évi CXLV.
törvény

Az OECD azon tagállamaival kötött egyezmények, melyek az Európai Uniónak, illetve az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállamai
Ország

Megállapodás címe

Aláírás ideje, helye

Ausztrália

Egyezmény a Magyar
Köztársaság és Ausztrália
között a kettős adóztatás
elkerülésére és az adóztatás
kijátszásának

1990.11.29.,
Canberra

Hatályba
lépés
1992.04.10.

Kihirdető jogszabály
1993. évi XXXVI.
törvény
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Egyesült
Államok

Izrael

Japán

Kanada

megakadályozására a
jövedelemadók területén
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság kormánya és
az Amerikai Egyesült
Államok kormánya között a
kettős adóztatás elkerülésére
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásra a
jövedelemadók területén
Megállapodás a Magyar
Köztársaság Kormánya és az
Izraeli Állam Kormánya
között a kettős adóztatás
elkerülésére és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozására a
jövedelemadók tekintetében
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság és Japán
között a kettős adóztatás
elkerülésére a jövedelemadók
területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság Kormánya és
Kanada Kormánya között a
kettős adóztatás elkerülésére
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozására a
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1979.02.12.,
Washington

1979.09.18.

49/1979. (XII.6.) MT.
rendelet

1991.05.14.,
Jeruzsálem

1992.11.14.

1993. évi LXIII. törvény

1980.02.13.,
Budapest

1980.10.25.

1980. évi 18. tvr.

1992.04.15.,
Budapest

1994.10.01.

1995. évi XVI. törvény
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Koreai
Köztársaság

Mexikó

Svájc

jövedelem- és a vagyonadók
területén
Jegyzőkönyv a Magyar
Köztársaság Kormánya és
Kanada Kormánya között
1992. április 15-én aláírt
adóztatási egyezményhez
Egyezmény a Magyar
Népköztársaság Kormánya
és a Koreai Köztársaság
Kormánya között a kettős
adóztatás elkerülésére és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozására a
jövedelemadók területén
Egyezmény a Magyar
Köztársaság és a Mexikói
Egyesült Államok között a
jövedelemadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról
Egyezmény Magyarország és
a Svájci Államszövetség
között a jövedelem- és
vagyonadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről
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1994.05.03.,
Budapest

1996.04.16.

1999. évi XII. törvény

1989.03.29.,
Budapest

1990.01.30.

1992. évi XXVIII.
törvény

2011.06.24.,
Mexikóváros

2011. 12.31.

2011. évi CXLV. tv.

2013.09.12.,
Budapest

2014.11.09.

2013. évi CLXIII.
törvény
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Törökország

Egyezmény a Magyar
Köztársaság Kormánya és a
Török Köztársaság
Kormánya között a kettős
adóztatás elkerüléséről a
jövedelemadók területén

1993.03.10.,
Budapest
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1995.11.09.

1996. évi CI. törvény

A Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásában részes, a fentiekben fel nem sorolt államokkal kötött egyezmények

Hongkong

Montenegró

Hongkong, a Kínai
Népköztársaság Különleges
Közigazgatási Területének
Kormánya és a Magyar
Köztársaság Kormánya
között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozásáról szóló
egyezmény
Megállapodás a Magyar
Köztársaság és a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság
közötti a kettős adóztatás
elkerüléséről a

2010.05.12.,
Budapest

2011.02.23.

2010. évi CXXIX.
törvény

2001.06.20.,
Budapest

2002.12.13.

2003. évi XXV.
törvény
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jövedelemadók és
vagyonadók területén

Örményország

Szingapúr

Tajvan

Egyezmény a Magyar
Köztársaság és az Örmény
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelem- és a vagyonadók
területén
Megállapodás a Magyar
Köztársaság és a Szingapúri
Köztársaság között a kettős
adóztatás elkerüléséről és az
adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelemadók területén +
Kiegészítő jegyzőkönyv
Egyezmény a Tajpeji Magyar
Kereskedelmi Iroda és a
Magyarországi Tajpeji
Képviseleti Iroda között a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a
jövedelemadók területén

2009.11.09.,
Budapest

2010.10.26.

2010. évi X.
törvény

1997.04.17.,
Szingapúr

1998.12.18.

2000. évi XXI.
törvény

2010.04.19.,
Budapest

2010.12.29.

2010. évi
CXXXIII. törvény
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Irán

Omán

Türkmenisztán

Megállapodás Magyarország
Kormánya és az Iráni Iszlám
Köztársaság Kormánya között
a jövedelem- és a vagyonadók
területén a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának
megakadályozásáról
Egyezmény Magyarország
Kormánya és az Ománi
Szultánság Kormánya között a
jövedelemadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról
Egyezmény Magyarország
Kormánya és Türkmenisztán
Kormánya között a jövedelemés a vagyonadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról
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2015.11.30., Teherán

2016.12.30.

2016. évi IV.
törvény

2016.11.02., Maszkat

2017.03.18.

2016. évi CLXXVII.
törvény

2016.06.01., Budapest

2016.11.19.

2016. évi XCVI.
törvény

2020/254.

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
KERETÉBEN MŰKÖDŐ TANÁCS
ÚTMUTATÓJA
(KÉ 2020. évi 254. szám, 2020. 12. 31.)
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A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója
Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló
nemzetközi szerződéseiről
(KÉ 2020. évi 274. szám; 2020. 12. 31.)

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-ának (10) bekezdése alapján, a külpolitikáért felelős
miniszterrel folytatott egyeztetéseknek megfelelően, az alábbiakban tájékoztatja a közbeszerzési
eljárások résztvevőit a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződésekről.
A Kbt. 2. §-a (5) bekezdése alapján az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a
közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az
Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk
számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.
Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló – a Kbt. 2. §-ának (5)
bekezdése szerinti – nemzetközi kötelezettségeit az Európai Unión kívüli országok
vonatkozásában a következő nemzetközi szerződések szabályozzák:
a) EGT
Megállapodás az Európai Gazdasági Térségről
[Hivatalos Lap L 1., 1994. 01. 03., 3. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 52.
kötet, 3. o.]
Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és a Bizottság 1993. december 13-i, 94/1/EK, ESZAK
határozata az Európai Közösségek, azok tagállamai, valamint az Osztrák Köztársaság, a Finn
Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, a Svéd
Királyság és a Svájci Államszövetség között az Európai Gazdasági Térségről létrejött megállapodás
megkötéséről (Hivatalos Lap L 1., 1994. 01. 03., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás,
11. fejezet, 19. kötet, 146. o.)
Magyarországon kihirdette: a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi
Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a
Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák
Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint
az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi CXXVI. törvény.
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Megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett
Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a
Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai
Gazdasági Térségben való részvételéről [Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29., 11. o.]
Magyarországon kihirdette: a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi
Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a
Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák
Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint
az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi CXXVI. törvény.
Megállapodások levélváltások formájában a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a
Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar
Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak
és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló
megállapodás, valamint a négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes alkalmazásáról [Hivatalos
Lap L 130., 2004. 04. 29., 3. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 51. kötet, 180.
o.]
Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 2004. március 30-i határozata a Cseh Köztársaságnak,
az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván
Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a
Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való
részvételéről szóló megállapodás, valamint a négy kapcsolódó megállapodás ideiglenes
alkalmazásáról (Hivatalos Lap L 130., 2004. 04. 29., 1. o.)
(E megállapodás Liechtenstein, Izland és Norvégia tekintetében alkalmazandó.)
Megállapodás a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről,
valamint három kapcsolódó megállapodás [Hivatalos Lap L 170., 2014. 06. 11., 5. o.]
Magyarországon kihirdette: a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való
részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi
VII. törvény.
b) WTO
A Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyezmény 4. melléklete: Megállapodás a
kormányzati beszerzésről (WTO/GPA). [Hivatalos Lap L 336., 1994. 12. 23., 273. o., Hivatalos Lap
magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 21. kötet, 372. o.]
Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 1994. december 22-i, 94/800/EK határozata
(Hivatalos Lap L 336., 1994. 12. 23., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 21.
kötet, 80. o.)
[E megállapodás az Egyesült Államok, Kanada, Hong-Kong (Kína), Izland, Izrael, Japán, Korea,
Liechtenstein, Norvégia, Szingapúr, Svájc, Áruba, Tajvan, Örményország és Ausztrália
tekintetében alkalmazandó.]
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c) Mexikó
Az EK-Mexikó Közös Tanács 2000. március 23-i, 2/2000 határozata [Hivatalos Lap L 157., 2000. 06.
30., 10. o.]
d) Chile
Megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei
Köztársaság közötti társulás létrehozásáról [Hivatalos Lap L 352., 2002. 12. 30., 1. o., Hivatalos Lap
magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 53. kötet, 3. o.]
Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 2005. február 28-i 2005/269/EK határozata
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás
létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről (Hivatalos Lap L 084., 2005. 04. 02., 19. o.)
Magyar részről kihirdette: 2018. évi XIV. törvény (Az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamaik, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz
csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2018. évi 102. szám, 2018. július 2., 51637931. o.
e) Izrael
Megállapodás az Európai Közösség és Izrael állam között a távközlési szolgáltatók beszerzéseiről
[Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30. 74. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 26.
kötet, 269. o.] Megállapodás az Európai Közösség és az Izrael Állam között a közbeszerzésről
[Hivatalos Lap L 202., 1997. 07. 30., 85. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet,
26. kötet, 280. o.]
Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 1997. február 24-i határozata az Európai Közösség és
az Izrael Állam között létrejött két, a távközlési üzemeltetők beszerzéseiről, illetve a
közbeszerzésekről szóló megállapodás megkötéséről (97/47/EK) (Hivatalos Lap L 202., 1997. 07.
30., 72. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 26. kötet, 267. o.)
f) Svájc
Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a közbeszerzések egyes
vonatkozásairól [Hivatalos Lap L 114., 2002. 04. 30., 430. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű
különkiadás, 11. fejezet, 41. kötet, 471. o.]
Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és - a tudományos és műszaki együttműködésről
szóló megállapodás tekintetében - a Bizottság 2002. április 4-i határozata a Svájci
Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről (2002/309/EK, Euratom) (Hivatalos
Lap L 114, 2002. 04. 30., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 41. kötet, 89.
o.)
g) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között [Hivatalos Lap L 84., 2004. 03. 20., 1. o.,
Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 54. kötet, 3. o.]

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója

5

Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács és a Bizottság 2004. február 23-i határozata egyrészről
az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a
Stabilizációs és Társulási Megállapodás megkötéséről (2004/239/EK, Euratom) (Hivatalos Lap L
84, 2004. 03. 20., 1. o., Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 50. kötet, 196. o.)
Magyar részről kihirdette: 2018. évi XVI. törvény (Az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási
megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2018. évi
102. szám, 2018. július 2., 8260-8847. o.
h) Albán Köztársaság
Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészről az Albán Köztársaság között
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 107/166, 2009. 4. 28., 70. és 74. cikk)
Magyar részről kihirdette: 2007. évi XXX. törvény (Az Európai Közösségek és tagállamaik,
valamint az Albán Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről),
Magyar Közlöny 2007. évi 54. szám, 2007. május 3., 3501. o.
i) Montenegrói Köztársaság
A Tanács és a Bizottság Határozata (2010. március 29.) az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás
megkötéséről
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1, 2010. 4. 29., 76. cikk)
j) Szerbia
Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészről Szerbia között
(aláírták 2008. április 29-én, a törvényt az Országgyűlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta
el, 76. cikk)
Magyar részről kihirdette: 2010. évi CXII. törvény (Az Európai Közösségek és tagállamaik,
valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny
2010. évi 173. szám, 2010. november 16., 24706. o.
k) Bosznia és Hercegovina
Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és
társulási megállapodás
Aláírták 2008. június 16-án. Magyar részről kihirdette: 2008. évi LV. törvény (Az Európai
Közösségek és tagállamaik, valamint Bosznia és Hercegovina közötti Stabilizációs és Társulási
Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2008. évi 144. szám, 2008. október 10., 16018-16804.
o.)
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l) CARIFORUM-államok
Gazdasági Partnerségi Megállapodás egyrészről a CARIFORUM-államok (Antigua és Barbuda, a
Bahamai Közösség, Barbados, Belize, a Dominikai Közösség, a Dominikai Köztársaság, Grenada, a
Guyanai Köztársaság, a Haiti Köztársaság, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadineszigetek, Saint Christopher és Nevis, a Suriname Köztársaság, valamint a Trinidad és Tobago
Köztársaság), másrészről az Európai Közösségek és tagállamai között
(Megjelent: Hivatalos Lap L 289., 2008. 10. 30., 4. oldal; Az egyezmény 3. fejezete a közbeszerzések
területén történő együttműködésről tartalmaz rendelkezéseket.)
m) Montenegrói Köztársaság
Ideiglenes Kereskedelmi Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek, másrészről a
Montenegrói Köztársaság között [Hivatalos Lap L 345, 2007.12.28., 1-325. o.]
Az Európai Unió részéről kihirdette: a Tanács 2007. október 15-i határozata egyrészről az Európai
Közösségek, másrészről a Montenegrói Köztársaság között az Ideiglenes Kereskedelmi
Megállapodás aláírásáról és megkötéséről (Hivatalos Lap L 345, 2007. 12. 28., 1-325.o.)
(2007/855/EK)
Magyar részről kihirdette: 2008. évi XVIII. törvény (Egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási
Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2008. évi 66. szám, 2008. április 25., 3725. o.
n) Koreai Köztársaság
Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi
Megállapodás
(Hivatalos Lap L 127., 2011.05.14., 8-1432.o.
Az Európai Unió részéről történő ideiglenes alkalmazásról: a Tanács 2010. szeptember 16-i
határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Koreai Köztársaság közötti
szabadkereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes
alkalmazásáról (2011/265/EU)
Magyar részről kihirdette: 2011. évi XCVII. törvény (Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a
Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny
2011. évi 82. szám, 2011. július 15, 23142-24988. o.
o) Ukrajna
Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között
[Hivatalos Lap L 161, 2014.05.29., 3. o.].
Magyar részről kihirdette: 2014. évi LXXXII. törvény (Az Európai Uniós és tagállamai, másrészről
Ukrajna közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről), Magyar Közlöny 2014. évi 169. szám, 2014.
december 8., 20404-23058. o.
p) Kanada
A 2016. október 30-án Brüsszelben aláírt, egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és
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tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodást (CETA) annak 30.7 cikk (3)
bekezdése értelmében 2017. szeptember 21-étől ideiglenesen alkalmazni kell. A megállapodás
ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2016. október 28-i tanácsi határozat 1. cikkének (1) bekezdése
értelmében az Európai Unió a megállapodás megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig
ideiglenesen alkalmazza a megállapodást.
q) Vietnámi Szocialista Köztársaság
Szabadkereskedelmi megállapodás az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság között
[Hivatalos Lap L 186, 2020.06.12., 3. o.].
r) Japán
Gazdasági Partnerségi megállapodás az Európai Unió és Japán között [Hivatalos Lap L 330,
2018.12.27., 3. o.].
s) Szingapúri Köztársaság
Szabadkereskedelmi megállapodás az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság között [Hivatalos
Lap L 294, 2019.11.14., 3. o.].
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A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója
a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági
nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről
(KÉ 2020. évi 254. szám; 2020. 12. 31.)
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 183. §-ának c) pontjában foglalt hatáskörében 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) 18. § (2) bekezdése alapján az alábbi útmutatót bocsátja ki.
A Kbt. 69. §-ának (11) bekezdése értelmében nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az
Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az eCertis rendszerben
igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű
nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű
fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások,
valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának
kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az eCertis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.
A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése mondja ki, hogy a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 69. § (11)
bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki.
A 2015. november 1-jétől hatályos Kbt., illetve a Korm. rendelet sem tartalmazza azt a kitételt, hogy
a közbeszerzési eljárásokban gyakran alkalmazandó – magyarországi elektronikus, hatósági –
nyilvántartásokról kell útmutatónak készülnie, azonban e nyilvántartások rendkívül nagy számára
és így összegyűjtésüknek nehézségeire tekintettel a Közbeszerzési Hatóság hangsúlyozza, hogy a
tárgyi útmutató mellékletében szereplő nyilvántartások nem teljes körűek. A Közbeszerzési
Hatóság felhívja arra is a jogalkalmazók figyelmét, hogy a tárgyi útmutató mellékletében szereplő
nyilvántartások jelentős része az e-Certis rendszerben nem kerülhet feltüntetésre a rendszer
felépítésére való tekintettel.
Amennyiben valamely, a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartást a Korm. rendelet
III., IV. fejezete nem tartalmazza, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a gazdasági
szereplőnek meg kell jelölnie e nyilvántartást és annak elérhetőségét az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban.
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A Közbeszerzési Hatóság előrebocsátja továbbá, hogy a jelen útmutató a Korm. rendeletben
konkrétan nevesített nyilvántartásokat (ld. Korm. rendelet 8. § b)-e), ia), j) és l) pont, valamint 9. §
b) pont), valamint azok elérhetőségét nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési
Hatóságnak a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában kibocsátott útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. szám) ezen
nyilvántartásokra is kiterjed.
Fontos rögzíteni végül, hogy az ajánlatkérő feladata és felelőssége, hogy a konkrét beszerzés összes
sajátosságának és körülményének ismeretében meghatározza az ajánlattételre vonatkozó
feltételrendszerét, nevezetesen, hogy a Kbt. 62-63. §-aira, valamint a Korm. rendelet 8-17. §-aira
tekintettel előírja az eljárásban alkalmazandó kizáró okokat, a Kbt. 65. §-ában, valamint a Korm.
rendelet 19-26. §-aiban foglaltaknak megfelelően a gazdasági szereplők – pénzügyi és gazdasági,
műszaki és szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére való – alkalmasságának feltételeit
és igazolását, valamint az ajánlattétel egyéb feltételeit.
Jelen útmutató szerinti nyilvántartásokat és azok Internetes elérhetőségeit az 1. számú melléklet
tartalmazza.
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1. számú melléklet
Nyilvántartás
megnevezése
Harmadik országok
által jóváhagyott export
üzemlisták
MePAR térinformatikai
adatbázisa

Nyilvántartást vezető
szerv
Élelmiszerláncfelügyeletéért felelős
Államtitkárság
Nemzeti Földügyi
Központ

Nyilvántartás elérhetősége

Földrajzi árujelzők
nyilvántartása
A hagyományos
különleges termékek
nyilvántartása
MePAR

Agrárminisztérium

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok-nyilvantartasa

Agrárminisztérium

https://gi.kormany.hu/a-hagyomanyos-kulonleges-termekek-nyilvantartasa

Nemezeit Földügyi
Központ
Nemzeti Földügyi
Központ

https://www.mepar.hu/mepar/

VINGIS

Országos
Erdőállomány
Adattárból - NFK
honlapon megjelenített
61/2017. (XII. 21.) FM
rendelet szerinti
nyilvános Erdőtérkép

Nemzeti Földügyi
Központ - Megyei
kormányhivatalok
erdészeti hatóságai

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=304bb088-60e0-f629-6a29-0000711ae8ff

http://www.mepar.hu/

http://www.vingis.hu/
https://map.vingis.hu/vingis/login
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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Országos Erdőkár
Nyilvántartás -NFK
honlapon megjelenített
nyilvános Erdőkár
térkép
Erdészeti szakirányítói
vállalkozások
nyilvántartása Erdészeti szakirányítói
vállalkozások
kapcsolatfelvételi
adatai
Földalatti gomba
gyűjtésre jogosultak
személyekről, valamint
a részükre kiadott
tanúsítványról és a
gyűjtési naplóról szóló
hatósági nyilvántartás triflagyűjtők aktuális
névsora (éves
érvényesített gyűjtési
naplóval rendelkezők)
Az ökológiai termelés,
feldolgozás,
forgalmazás területén
elismert tanúsító
szervezetek
nyilvántartása

Nemzeti Földügyi
Központ

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/erdokar/index.htm

Nemzeti Földügyi
Központ - Megyei
kormányhivatalok
erdészeti hatóságai

http://www.nfk.gov.hu/Adatbazisok_linkjei___Erdeszet_news_305

Nemzeti Földügyi
Központ

http://www.nfk.gov.hu/Adatbazisok_linkjei___Erdeszet_news_305

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Belső Ellenőrzési és Audit
Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/-/oko-tanusito-szervezetek-nyilvantartasa
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Magyarországon
engedélyezett
állatgyógyászati
készítmények

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://atiportal.nebih.gov.hu/moengallatgykesz.html

Magyarországon
engedélyezett
állategészségügyi
biocid termékek

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://atiportal.nebih.gov.hu/forgallategbiocidok.html

Magyarországon
nyilvántartásba vett,
állatgyógyászatban
használatos
gyógyhatású
készítmények,
állatgyógyászati
ápolószerek
Magyarországon
nyilvántartásba vett
állatgyógyászati
segédanyagok

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://atiportal.nebih.gov.hu/nyilvvettgyogyhterm.html

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://atiportal.nebih.gov.hu/allatgysegeda.html

128/2009. (X. 6.) FVM
rendelet 3. § alapján
Magyarországon
nyilvántartásba vett
állatgyógyászati
készítmények
Törölt állatgyógyászati
termékek 2016-tól

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://atiportal.nebih.gov.hu/nyilvbavettkeszitmeny.html

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/torolt-allatgyogyaszati-keszitmenyek
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A 24/2004. (III. 2.) FVM
rendelet 4. és 5. §-a
alapján élelmiszertermelő állatok
kezelésére kivételesen
megengedett bétaagonista, ösztrogén,
androgén és gesztagén
hatású állatgyógyászati
készítmények

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21476/%c3%89lelmiszertermel%c5%91+%c3%a1llatok+kezel%c3%a9s%c3%a9re+a+242004.(III.+2.)+FVM+rendelet+4.+%c3%a9s+
5.+%c2%a7+szerint+kiv%c3%a9telesen+megengedett+b%c3%a9taagonista+,+%c3%b6sztrog%c3%a9n,+androg%c3%a9n+%c3%a9s+gesztag%c3%a9n+hat%c3%a1s%c3%ba
+%c3%a1llatgy%c3%b3gy%c3%a1szati+k%c3%a9sz%c3%adtm%c3%a9nyek.pdf/915caa05-8019-4ad1a60e-02f142b22908

Gyógyszergyártók

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/gyogyszergyartok

Állatgyógyászati
készítmények
nagykereskedelmi
forgalmazására
jogosultak listája
Állatgyógyászati
készítmények
kiskereskedelmi
forgalmazására
jogosultak listája
Közforgalmú
gyógyszertárak

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyek-nagykereskedelmi-forgalmazasarajogosultak-listaja

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/allatgyogyaszati-keszitmenyek-kiskereskedelmi-forgalmazasara-jogosultaklistaja

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/kozforgalmu-gyogyszertarak
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Forgalomba hozatalra
engedélyezett alaki
hibás készítmények
2015. dec. 31-ig

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/forgalomba-hozatalra-engedelyezett-alaki-hibas-keszitmenyek-2015-ig

Forgalomba hozatalra
engedélyezett alaki
hibás készítmények
2016. jan. 1-től

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állatgyógyászati
Termékek Igazgatósága

https://portal.nebih.gov.hu/forgalomba-hozatalra-engedelyezett-alaki-hibas-keszitmenyek-2016

Engedéllyel rendelkező
vagy bejelentett
élelmiszervállalkozások
nyilvántartása
Engedélyezett és
nyilvántartott
takarmány-előállító
üzemek, takarmány
közvetítők és bejegyzett
képviselők listája (3
nyilvántartás)
1. Engedélyezett és
nyilvántartott
takarmány-előállító
üzemek listája
2. Engedélyezett és
nyilvántartott
takarmányközvetítők
listája
3.Bejegyzett képviselők
nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal,
Élelmiszer- és
Takarmánybiztonsági
Igazgatóság
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal,
Élelmiszer- és
Takarmánybiztonsági
Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elelmiszer-uzemlistak

https://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-listak
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Nyilvántartás a hazai
faanyag kereskedelmi
lánc szereplőiről
2009. évi XXXVII. Tv.
90/E. §
Megállapított faanyag
kereskedelmi lánc
jogsértések
Tenyészet Információs
Rendszer

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/F0031-S0051-U0001

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/eutr-jogsertesek

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

http://www.enar.hu

Szarvasmarha ENAR

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

http://www.enar.hu

Juh-kecske ENAR

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

http://www.enar.hu

Sertés ENAR

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

http://www.enar.hu

Baromfi Információs
Rendszer

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

http://www.enar.hu

Forgalomba hozatali
azonosítóval
rendelkező bortételek

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Borászati és Alkoholos
Italok Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/navigator

A 1069/2009/EK
rendelet szerint
nyilvántartásba vett
vagy engedélyezett
üzemek jegyzéke
Magyarország
jóváhagyott
állategészségügyi

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/1069/2009/ek-rendelet-szerint

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/magyarorszag-jovahagyott-allategeszsegugyihatarallomasainak-jegyzeke
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határállomásainak
jegyzéke
A 2017/625/EU
rendelettel
összhangban
jóváhagyott
vámraktárak listája
A szarvasmarhafélék és
a sertések
(64/432/EGK
irányelv), a lófélék
(90/426/EGK
irányelv), valamint a
juh- és kecskefélék
(91/68/EGK irányelv)
Közösségen belüli
kereskedelmére
feljogosított
gyűjtőállomások
jegyzéke
Engedéllyel rendelkező
kereskedők és az
általuk üzleti
tevékenységükkel
kapcsolatosan használt,
nyilvántartásba vett
létesítmények jegyzéke
(64/432/EGK irányelv
és 91/68/EGK
irányelv)

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/97-78-ek-iranyelv-12-cikkevel-osszhangban-jovahagyottvamraktarak-listaja

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/0/assembly_centres_2020_09_15.pdf/42183ab0-4b6bf002-ceab-bad1a1cf21dc?t=1600151511059

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/429739/keresked%C5%91k_dealers_2020_09_11_2.pdf/
51df4fe2-b9fb-0601-909d-06b89211d198?t=1599816314477
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A 92/65/EGK irányelv
2. cikke (1)
bekezdésének c)
pontjában
meghatározott állatok
Közösségen belüli
kereskedelemére
feljogosított
szervezetek,
intézmények és
központok jegyzéke
A jogosult állatorvosok
névsora

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/429739/Szervezetek+int%C3%A9zm%C3%A9nyek+%C
3%A9s+k%C3%B6zpontok+_HONLAPRA_2019_j%C3%BAlius.pdf/c8c8b5b6-63f3-5dc5-ba9cbda9666f8f59

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/jogosult-allatorvosok-nevsora

A 2006/88/EK irányelv
59. cikke szerint előírt
információk
magyarországi
halastavakról
Országos elektronikus
ebadatbázis

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/a-2006-88-ek-iranyelv-59-cikke-szerint-eloirt-informaciok-magyarorszagihalastavakrol

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állategészségügyi és
Állatvédelmi Igazgatóság

https://ebregchipszam.nebih.gov.hu/EbregChipszam/enterprise?action=showPage&page=/jsp/chipsz
amok.jsp

Tojótyúktartó telepek
nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Állategészségügyi és
Állatvédelmi Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/-/nyilvantartott-tojotyuk-tarto-telepek

Engedélyezett
növényvédő szerek
adatbázisa

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Növény-, Talaj-és
Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
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Talajvédelmi szakértői
névjegyzék

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Növény-, Talaj-és
Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1547607/Talajv%C3%A9delmi+Szak%C3%A9rt%C5%91
i+Nyilv%C3%A1ntart%C3%B3+Jegyz%C3%A9k_2020_09_28.pdf/3529c4de-4422-c092-ef63393330c761ea?t=1601552755075

Engedélyezett
baromfikeltető
állomások
nyilvántartása
Bejelentett halkeltető
állomások
nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breedingdirectorate

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breedingdirectorate

Bejelentett
méhanyanevelő telepek
nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breedingdirectorate

Tenyésztő szervezetek
nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/elismert-tenyeszto-szervezetek

Vetőmag-kiszerelő
nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Standard zöldség
vetőmag-előállítói és
forgalmazói
nyilvántartás
Ökológiai előállításból
származó vetőmagvak
és szaporítóanyagok
nyilvántartása
Szőlő szaporítóanyag
termelők nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny
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Nemzeti Fajtajegyzék
Bioüzem-anyag
Üvegházhatású
Gázkibocsátási
Nyilvántartás
(BÜHG nyilvántartás)
közérdekű adatai
Nyilvántartásba vett
dísznövény
szaporítóanyag
termesztők és
nagykereskedők
Engedéllyel rendelkező
zöldségpalánta
(dughagyma,
fokhagyma) termesztők
és nagykereskedők
Gyümölcsfaiskolai
szaporítások
Gyümölcs
törzsültetvények
Szőlő szaporítóanyag
termő állományok
Gyümölcs fajtaleírások

Díszfaiskolai termelés
Magyarországon

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny
https://portal.nebih.gov.hu/-/nemzeti-fajtajegyzekek
https://bionyomportal.nebih.gov.hu/nebih-bionyom-buhg-public/

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny
https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny
https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny
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Termőhelyi kataszter a
NAIK adatai alapján
Salmonella vizsgáló
laboratóriumok listája

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
Laboratórium Igazgatóság

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Természetvédelmi és
Tájvédelmi Szakértői
Névjegyzék
OKIR (Országos
Környezetvédelmi
Információs Rendszer)
A natúrpark név
használatához a
természetvédelemért
felelős miniszter által a
6/2020. (III.25.) AM
rendelet alapján adott
hozzájárulással
működő magyarországi
natúrparkok
Szarvasmarhafélék
spermagyűjtő
központjai

Agrárminisztérium

http://ttsz.am.gov.hu/

Agrárminisztériumkormá
nyhivatalok (körny.véd és
term.véd.)
Agrárminisztérium

http://web.okir.hu/hu/

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breedingdirectorate

Szarvasmarhafélék
spermatároló
központjai

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breedingdirectorate

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1162043/Salmonella_vizsgalo_laboratoriumok_listaja_2
019_12_11.pdf/55c722ed-1acc-a8ec-30a2-efd1849440aa

http://termeszetvedelem.hu/naturparkok
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Sertésfélék
spermagyűjtő
központjai

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breedingdirectorate

Juh- és kecskefélék
spermagyűjtő
központjai

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breedingdirectorate

Lófélék spermagyűjtő
központjai

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breedingdirectorate

Szarvasmarhaembriógyűjtő és -előállító
munkacsoportok

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breedingdirectorate

Lóembiró-gyűjtő és előállító
munkacsoportok

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breedingdirectorate

Juh- és kecskeembriógyűjtő és -előállító
munkacsoportok

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/-/allattenyesztesi-igazgatosag-jegyzekei-registers-of-animal-breedingdirectorate

Vállalkozói kivitelezői
Magyar Kereskedelmi és
tevékenységet folytatók Iparkamara
nyilvántartása

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
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Tervezői, Felelős
Műszaki Vezetői,
Építési Műszaki
Ellenőri és Szakértői
Névjegyzék
Országos Építésügyi
Nyilvántartás

Tűzvédelmi szakértők
nyilvántartása
Kéményseprőipari
tevékenységet ellátók
országos nyilvántartása
Megfelelőségértékelő
tevékenységet végző
szervezetek
Közrendvédelmi bírság

Területrendezési és
településrendezési
tervezési tevékenység
folytatására jogosult
személyek
Nyilvántartás a
polgárőr
igazolványokról
Elektronikus
ügyintézést
biztosító szervek

Magyar Építész Kamara
Magyar Mérnöki Kamara

http://mmk.hu/kereses/tagok

Magyar Építész Kamara
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara
Magyar Mérnöki Kamara
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Országos
Idegenrendészed
Főigazgatóság
Magyar Építész Kamara
Magyar Mérnöki kamara

https://www.e-epites.hu

Országos Polgárőr
Szövetség

https://www.opsz.hu/polgaror-igazolvanyok-informacioi

Belügyminisztérium
Elektronikus Ügyintézési
Felügyelet

https://euf.gov.hu/nyilvantartas-elektronikusan-intezheto-ugyekrol
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https://www.katasztrofavedelem.hu/33855/tuzvedelmi-szakertoi-tevekenyseggel-kapcsolatos-ugyek

https://www.katasztrofavedelem.hu/177/kemenyseproipari-tevekenyseget-ellatok-orszagosnyilvantartasa
https://www.katasztrofavedelem.hu/35202/megfelelosegertekelo-tevekenyseget-vegzo-szervezetekkijelolese
http://www.kozrend.hu/
http://oif.gov.hu/
https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#Nevjegyzek1 A
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nyilvántartása
Elektronikusan
intézhető
ügyek nyilvántartása
A Felügyelet által
nyilvántartásba vett
szabályozott és
központi elektronikus
ügyintézési
szolgáltatások és
szolgáltatóik
Adat- és
iratmegnevezések
jegyzéke
Egészségügyi szakértői
nyilvántartás
Betegjogi, Ellátottjogi,
Gyerekjogi Képviselők
nyilvántartása
Az egészségügyi
szolgáltatók
nyilvántartásáról
elkülönített
nyilvántartás a
biobankról, illetve
érvényes kutatási
engedély alapján
genetikai mintát, adatot
tároló intézményekről
Az előadó-művészeti
szervezetek
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Belügyminisztérium
Elektronikus Ügyintézési
Felügyelet
Belügyminisztérium
Elektronikus Ügyintézési
Felügyelet

https://euf.gov.hu/nyilvantartas-elektronikusan-intezheto-ugyekrol

Belügyminisztérium
Elektronikus Ügyintézési
Felügyelet
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Országos, Betegjogi,
Ellátottjogi, Gyermekjogi
és Dokumentációs
Központ
Nemzeti Népegészségügyi
Központ

https://euf.gov.hu/adat-es-iratmegnevezesek-jegyzeke

Pest Megyek
Kormányhivatal

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/hatosagifoosztaly/oktatasi-es-kulturalis-osztaly

https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/egeszsegugyi-szakertoi-nevjegyzek
http://www.obdk.hu/jogvedelmi-kepviselok-elerhetosegei.html

https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/nyilvantartasok/egyebnyilvantartasok
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támogatásával és
sajátos szabályairól
szóló 2008. évi XCIX.
törvény hatálya alá
tartozó előadóművészeti szervezetek
hatósági nyilvántartása
(közhiteles)
A kulturális szakértői
nyilvántartással
kapcsolatos
névjegyzék-vezetés
Magyarországon
engedéllyel működő
külföldi felsőoktatási
intézmények
nyilvántartása
Magyarországon
nemzetközi szerződés
alapján létrejött és
működő, külföldi
oklevelet kibocsátó
felsőoktatási
intézmények
nyilvántartása
Országos szakértői,
szaktanácsadói és
érettségi vizsgaelnöki
névjegyzék
Felosztott szakellátási
kapacitások
nyilvántartása
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Emberi Erőforrások
Minisztériuma

http://db.nefmi.gov.hu/szakertok3/

Oktatási Hivatal

https://firgraf.oh.gov.hu/prg/gyorslista.php?gy=25

Oktatási Hivatal

https://firgraf.oh.gov.hu/prg/gyorslista.php?gy=25

Oktatási Hivatal

https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/NevjegyzekSelector.aspx

Nemzeti Népegészségügyi
Központ

https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/nyilvantartasok/kapacitasadatok-nyilvantartasai
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Ivó- és használati
melegvízellátásban,
valamint medencés
közfürdőkben a vízzel
közvetlenül érintkező
anyagokra, termékekre
és a víz kezelésére
alkalmazni kívánt
technológiákra kiadott
engedélyek
nyilvántartása
Gyógyszerismertetők
nyilvántartása

Ismertetési
rendezvények
nyilvántartása
Gyógyszertárak
nyilvántartása

A gyógyszertáron
kívüli
gyógyszerforgalmazást
végzők nyilvántartása
Internetes gyógyszerkereskedelmet
folytatók listája
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Nemzeti Népegészségügyi
Központ

https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-foosztaly/telepules-egeszsegugyiklimavaltozas-es-kornyezeti-egeszseghatas-elemzo-osztaly/hatosagi-nyilvantartasok/178-ivovizzelkapcsolatos-nyilvantartasok/596-a-nemzeti-nepegeszsegugyi-kozpont-altal-az-ivo-es-hasznalatimelegviz-ellatasban-valamint-a-medences-kozfurdokben-a-vizzel-kozvetlenul-erintkezo-anyagoktermekek-bejelentesenek-es-a-viz-kezelesere-alkalmazni-kivant-technologiak-ivovizbiztonsagiengedelyeinek-kozhiteles-nyilvantartasa-chemicals-materials-and-technologies-used-in-drinking-waterand-domestic-hot-water-supply-and-swimming-pools-2020-j

Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_liastak

https://rendezveny.ogyei.gov.hu/

https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso

https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso

https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso
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Gyógyszeradatbázis

Gyógytermék adatbázis

Gyógyszernagykereskedelmi
engedélyek
nyilvántartása
Gyógyszerközvetítők
nyilvántartása

Engedélyezett klinikai
vizsgálatok
nyilvántartása
Kábítószerekre
vonatkozó
tevékenységi
engedélyek
nyilvántartása
Ellenőrzött anyagok
szállítmányozását
végzők nyilvántartása
Eseti termeszttetési
engedélyek
nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis

Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-

https://ogyei.gov.hu/nyilvantartasba_vetel

https://ogyei.gov.hu/gyogytermek_adatbazis

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

https://ogyei.gov.hu/tevekenysegi_engedely

https://ogyei.gov.hu/ipari_mak_eseti_termesztetesi_engedely
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GLP nyilvántartás

Bejelentett
étrendkiegészítők
listája
Tápszerek és speciális
gyógyászati célra szánt
élelmiszerek listája
Forgalmazásban
korlátozott
orvostechnikai
eszközök
nyilvántartása
Indikáción túli
gyógyszerrendeléskérelmek
nyilvántartása
Kontingens engedélyt
kapott készítmények
listája
Kábítószert és
pszichotróp anyagokat
tartalmazó
gyógyszerek

egyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

https://ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA

https://ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA

https://ogyei.gov.hu/Forgalmazasban_korlatozott_termekek

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

https://ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/

https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis
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A Pszichotróp
Egyezmény szerinti
behozatali
korlátozásokra
vonatkozó
nyilvántartás
Praxisjog nyilvántartás
Az állami célú
légiközlekedés
területén szakértői
tevékenységet folytató
személyek
nyilvántartása
Igazságügyi szakértői
névjegyzék
(igazságügyi szakértők,
szakértői társaságok,
igazságügyi szakértői
intézmények és
intézetek
nyilvántartása)
Jogi segítői névjegyzék
Közvetítői névjegyzék
Igazságügyi
szakértőjelölti
névjegyzék
Közjegyzők
névjegyzéke
Ügyvédi kamarai
nyilvántartás (ügyvéd,
alkalmazott ügyvéd,
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Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezésegyészségügyi Intézet
(OGYÉI)

https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis

Állami Egészségügyi
Ellátó Központ
Honvédelmi Minisztérium
Állami Légügyi Főosztály

https://oali.aeek.hu/index.php/praxiskezelo-nyilvantartas/praxisjog-nyilvantartas

Igazságügyi Minisztérium

https://inyr.im.gov.hu/

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium
Magyar Igazságügyi
Szakértői Kamara

https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/
https://inyr.im.gov.hu/
http://jeloltek.miszk.hu/

Magyar Országos
Közjegyzői Kamara
Magyar Ügyvédi Kamara

https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x

https://www.ket.hm.gov.hu/hmalf

https://magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-kereso/
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kamarai jogtanácsos,
ügyvédjelölt, ügyvéd
asszisztens, jogi előadó,
európai közösségi
jogász, alkalmazott
európai
közösségijogász,
külföldi jogi tanácsadó,
ügyvédi iroda)
Önálló bírósági
végrehajtók
névjegyzéke
Bűntettesek
nyilvántartása
Bányaüzemi felelős
műszaki vezetőkről
vezetett nyilvántartás
A nyomástartó
berendezést vizsgáló
szakértői vagy
felügyeleti folytatóiról
vezetett nyilvántartás
A földtani szakértőkről
vezetett nyilvántartás
A Hites bányamérőkről
vezetett nyilvántartás
Nyilvántartás a
rendezett
munkaügyi
kapcsolatokkal nem

Magyar Bírósági
Végrehajtói Kar

https://www.mbvk.hu/nevjegyzek.php

Belügyminisztérium

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/LoginPage.xhtml

Magyar Bányászati és
Földtani
Szolgálat
Magyar Bányászati és
Földtani
Szolgálat

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyeknyilvantartasok/felelos-muszaki-vezetok

Magyar Bányászati és
Földtani
Szolgálat
Magyar Bányászati és
Földtani
Szolgálat
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyeknyilvantartasok/foldtani-szakertok
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https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyeknyilvantartasok/nyomastarto-berendezest-felugyelok-esvizsgalok

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyeknyilvantartasok/hites-banyamerok

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/index.php
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rendelkező
foglalkoztatókról
Munkabiztonsági
szakértők
nyilvántartása
Munkavédelmi és
munkaügyi hatósági
nyilvántartás

Az akkreditált
szervezetek és
akkreditált
természetes személyek
nyilvántartása
Nyilvántartás az
értékelő csoport
tagjaként elfogadott
szakértőkről
Munkerő-kölcsönzők
nyilvántartása
Klímagáz adatbázis
Hajózási engedélyesek
nyilvántartása
Jóváhagyott belvízi
hajózási képzőhelyek
listája
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Főosztály
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály,
Foglalkoztatás-felügyeleti
Főosztály
Nemzeti Akkreditáló
Hatóság

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=289

Nemzeti Akkreditáló
Hatóság

https://www.nah.gov.hu/uploads/attachment/file/8835/Minositok_szakertok_adatbazisa_20200716_
HU.pdf

Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat
Nemzeti Klímavédelmi
Hatóság
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://nfsz.munka.hu/tart/stat_munkaero_kolcsonzok

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/index.php
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=562
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=571
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=555

https://www.nah.gov.hu/kategoriak

https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/hajozasi-ellenorzes-es-engedelyezes
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?
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Hajózási képesítő
vizsgák esetében
vizsgabiztosok
névjegyzékének
nyilvántartása
(Úszólétesítmény
vezetéséhez, valamint
azon fedélzeti,
gépüzemi szolgálati
vagy segédszolgálati
feladat ellátásához
meghatározott hajózási
képesítés
megszerzésére
felkészítő képzések
nyilvántartása)
Jóváhagyott belvízi
képzőhelyek
nyilvántartása
Tengerész
munkaközvetítők és
munkaerő kölcsönzők
nyilvántartása
Légijármű vezető
képző szervezetek
nyilvántartása nemzeti
Légijármű vezető
képző szervezetek
nyilvántartása - DTO

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/104921

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?
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Légijármű vezető
képző szervezetek
nyilvántartása - ATO
Karbantartás oktató
szervezetek
nyilvántartása
Légiutas-kísérő
alapképző szervezetek
nyilvántartása
Tanúsított
vizsgáztatókról vezetett
nyilvántartás
Magyarország
légijármű lajstroma
Kereskedelmi légi
szállításra engedéllyel
rendelkező szervezetek
nyilvántartása
Repülőterek
nyilvántartása
Földi kiszolgálás
végzéséhez szükséges
hatósági engedélyek
nyilvántartása
Nyilvántartás
légiközlekedési
szakértő tevékenységet
folytató személyekről

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?
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ERRU 1073/2009/EK
rendelet szerinti
Közösségi engedély
nyilvántartása – KASZ
– személyszállítás
ERRU 1072/2009/EK
rendelet szerinti
Közösségi engedély
nyilvántartása – KAF –
árutovábbitás
Közúti Járművezető
szakoktatók
névjegyzéke
Közúti járművezető
vizsgabiztosok
névjegyzéke
Iskolavezetők
névjegyzéke
Közúti járművezetők
vagy közúti
közlekedési
szakemberek képzésére
engedéllyel rendelkező
képzőszervek
nyilvántartása
Veszélyes áru szállítási
biztonsági tanácsadók
névjegyzéke
Járműfenntartó
szervezetekről vezetett
nyilvántartás

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?
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Nyilvántartás a vasúti
forgalmazási
követelmények
tekintetében eljáró
megfelelőségértékelő
szervezetekről
Vasútegészségügyi
orvosok nyilvántartása
(akkreditált orvosok
listája)
Vasútegészségügyi
pszichológusok
nyilvántartása
(akkreditált
pszichológusok listája)
Közhiteles elektronikus
nyilvántartás
szabadalmi oltalmakról
Közhiteles elektronikus
nyilvántartás kiegészítő
oltalmi
tanúsítványokról
Közhiteles elektronikus
nyilvántartás
növényfajtaoltalmakról
Közhiteles elektronikus
nyilvántartás
használatimintaoltalmakról

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/179426

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/178942

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/105083

Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
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Közhiteles elektronikus
nyilvántartás
védjegyoltalmakról
Közhiteles elektronikus
nyilvántartás földrajzi
árújelző-oltalmakról
Közhiteles elektronikus
nyilvántartás
formatervezésimintaoltalmakról (design
oltalmak)
Közhiteles elektronikus
nyilvántartás
topográfiaioltalmakról
Szerzői jogi Közös és
Független Jogkezelő
Szervezetekről vezetett
nyilvántartás
Szerzői jogi árva
művekre adott
felhasználási
engedélyekről vezetett
nyilvántartás
Önkéntes
műnyilvántartásba vett
művekről vezetett
nyilvántartás
Országos
Környezetvédelmi
Információs
Rendszer Egységes
hulladékgazdálkodási

Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU

Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

http://kjk.sztnh.gov.hu/

Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU

Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU

Az OKIR - és az annak
részét képező EHIR -,
működtetéséért az
Agrárminisztérium (AM),
míg azannak részét

http://web.okir.hu/hu/
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Információs Rendszer
(OKIR EHIR) nyilvános
felülete a
hulladékgazdálkodási
adatokról és a
tevékenységet
végzőkről,
engedélyekről.

Országos szakképzési
névjegyzék részét
képező szakértői
névjegyzék
Szakmai vizsgák
törzslapjainak
nyilvántartása
A 23/2008. (VIII. 8.) PM
rendelet szerinti
szakképesítésekhez
vizsgáztatásra jogosult
vizsgaelnökök
névjegyzéke

képező EHIR szakmai
működtetéséért az ITM a
felelős.
(Az OKIR hivatalos
honlapján - melyet az AM
üzemeltet és szerkeszt - a
hulladékgazdálkodási
szakterületi adatgyűjtéssel
összefüggő információk,
anyagok, tájékoztatók
jelennek meg. A honlap
folyamatos frissítéséről az
Agrárminisztérium
gondoskodik. Az
adatbázis nyilvános,
azonban nem közhiteles
nyilvántartásnak
minősül.)
Pest Megyei
Kormányhivatal

https://far.nive.hu/kezdolap

Pest Megyei
Kormányhivatal

https://far.nive.hu/kezdolap

Pest Megyei
Kormányhivatal

https://far.nive.hu/kezdolap
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Tankerületi központok
által fenntartott
köznevelési
intézmények közhiteles
nyilvántartása
Szakképzés
Információs Rendszere
(SZIR)
Szakképzés
Információs Rendszere
(SZIR) - Publikus
felület
Harmadik országbeli
állampolgár kutatókat
fogadó akkreditált
kutatószervezetek
nyilvántartása
Felelős akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadók
Minősített ajánlattevők
Szerződésszegések
Azon döntőbizottsági,
vagy annak
felülvizsgálata esetén
jogerős bírósági
határozatok száma és a
határozathozatal napja,
amely meglapozhatja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés
q) pontja szerinti
kizárást
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Oktatási Hivatal

https://dari.oktatas.hu

Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal

https://szir.nive.hu

Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal

https://szir.nive.hu/publikus

Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs
Hivatal

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/kutatoszervezet/harmadik-orszagbeli

Közbeszerzési Hatóság

https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/felelos-akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok

Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Hatóság

https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/minositett-ajanlattevok
https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/szerzodesszegesek
https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1-bekezdes-q-pont
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Közreműködő
szervezetek
névjegyzéke
Megbízható adózók
Adóalanyok
lekérdezése
ÁFA alanyok
lekérdezése
Csoportos áfaalanyok

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/kozremukodo_szervezetek

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/megbizhato_adozok

Egyéni vállalkozók
bevallási adatai [az
adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 262.
§-a]
Afa bevallást be nem
Nemzeti Adó- és
nyújtó
Vámhivatal
adózók listája [Art. 266.
§ 1) pontja]
Egyéb szervezetek
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Fészekrakó program
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Ingatlannal rendelkező Nemzeti Adó- és
társaságok
Vámhivatal
Nem rendezett
Nemzeti Adó- és
munkaügyi
Vámhivatal
kapcsolatokkal
rendelkező adózók
adatbázisa
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https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/afaalanyok
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/csoportos_afaalanyok
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/egyeni_vallakozok_bevallasi_adatai

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/Afa_bevallast_be_nem_nyujto

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/egyebszerv
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/feszekrako_program
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/ingatlannal_rendelkezo_tarsasagok
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett
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Szabályozott
ingatlanbefektetési
társaságok
Tevékenységlekérdező
és TEAOR-kalkulátor
FATCA Egyezmény
szerinti pénzügyi
intézmények
Az adó- és egyéb
közterhekkel
kapcsolatos nemzetközi
közigazgatási
együttműködés egyes
szabályairól szóló 2013.
évi XXXVII. törvény
43/G. §- a szerinti
pénzügyi intézmények
Adóhiányosok,
hátralékosok,
végrehajtás alattiak
A jelentős összegű
adóhiánnyal
rendelkező adózók
adatbázisa
Archív listák (Art. 264.
§-a)
Végrehajtási eljárás
alatt álló adózók listája
Szankciósjelleggel
törölt adószámok
A Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz
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Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/szingatlan

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/tevekenysegeklekerdezes

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/Aktv_43_G_szerinti_penzugyi_intezmenyek

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/adohianyos_leker

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/archiv_listak

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/FATCA_egyezmeny_szerinti_penzugyi_intezm
enyek

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/vegrehajtas_alattiak
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/felfuggeszt
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/bejelentkezesi_kotelezettseget_elmulaszto_adozok
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teljesítendő
bejelentkezési
kötelezettségüket
elmulasztó adózók
Alkalmazottakat
bejelentés nélkül
foglalkoztatók
Bírósági eljárási illeték
utólagos elszámolása
Köztartozásmentes
adózók
Nyomdai
sorszámintervallumok
igénylése és
lekérdezése
Kézbesítési fikcióval
érintett (kézbesítettnek
minősülő) papír alapú
iratok
Kézbesítési fikcióval
érintett (kézbesítettnek
minősülő) elektronikus
iratok
Pénztárgép üzembe
helyezési kódok
Pénztárgép, taxaméter
szervizek adatai
Műszerészi
igazolványok,
plombanyomók adatai
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Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/birosagi_eljarasi_illetek_utolagos_elszamolasa

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/kezbesitesi_fikcioval_erintett_p-iratok

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/kezbesitesi_fikcioval_erintett_e-iratok

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/PTG_uezmbe_helyezesi_kodok

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/szigoru

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/penztargep_taxameter_szervizek
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/muszeresz_igazolvany_adatok
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Engedélyes, illetve
nyilvántartásba vett
jövedéki alanyok
Vámhatósági
engedéllyel rendelkező
nemzeti dohányboltok
listája
Dohánygyártmányok
kiskereskedelmi eladási
ára
A reklámadóról szóló
2014. évi XXII. törvény
7/A. §-a szerinti
nyilvántartás
Automata
berendezések adatai
Pénzügyi számlákkal
kapcsolatos
adatszolgáltatást érintő
közzétételek
Banki közreműködés
utólagos
adófizetésben
Kizárt civil
kedvezményezettek
2020
Technikai számos
kedvezményezettek
2020
Regisztrált (felajánlásra
jogosult) civil
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Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/jovedekei_engedelyesek_1417768231425

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/vamhat_engedelyes_dohanyboltok_1417768186390

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/Dohanygyartmanyok

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/reklamado_nyilvantartas

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/elemiszer_ertekesites

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/Banki_kozremukodes_utolagos_adofizetesben

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kizart_civil_2020

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/egyszaz_tszam_2020

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2020

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/Penzugyi_szamlak_adatszolgaltatas_20160115
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kedvezményezettek
2020
Kimutatások és
elszámolások
Kiutalásban részesült
civil
kedvezményezettek
2019
Egyházak, kiemelt
költségvetési
előirányzatok
Civil
kedvezményezettek
elszámolásai ('KOZ jelű
közlemények)
Engedélyesek frissített
listája
Eltulajdonított tárgyak
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Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kimutatasok_elszamolasok

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kimutatasok_elszamolasok/egyhazak_kiemelt_koltsegvetesi_eloirany
zatok

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kimutatasok_elszamolasok/civil_kedv_elszam

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Egyéni vállalkozók
Nemzeti Adó- és
nyilvántartása
Vámhivatal
Adókötelezettségek
Nemzeti Adó- és
(beleértve a vámot és az Vámhivatal
egyéb fizetési
kötelezettségeket is), a
költségvetési
támogatási igényt és az
ezekkel kapcsolatos
befizetéseket és
kiutalásokat,
átvezetéseket
nyilvántartó adószámla

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kimutatasok_elszamolasok/egyszaz_kiut_2019

https://nav.gov.hu/nav/vam/femkereskedelem/engedelyesek_frissitett_listaja
https://nav.gov.hu/nav/vam/femkereskedelem/eltulajdonitott_targyak
https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
https://nav.gov.hu/nav/adoszamla
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Működési engedéllyel
rendelkező szociális
szolgáltatókról,
intézményekről
vezetett nyilvántartás
Szociális pénzbeli és
természetbeni ellátások
nyilvántartása
Megváltozott
munkaképességű
személyek ellátásainak,
komplex
minősítésének,
szakvéleményeinek
nyilvántartása
Mezőgazdasági
Parcella Azonosító
Rendszer (MePAR)
A költségvetési
szervekről, a törvény
által az államháztartás
központi alrendszerébe
sorolt köztestületekről,
a helyi
önkormányzatokról, a
nemzetiségi
önkormányzatokról, a
társulásokról, a térségi
fejlesztési tanácsokról,
valamint jogszabály
alapján a költségvetési
szervek

Magyar Államkincstár

https://mukeng.nrszh.hu/mukeng/

Magyar Államkincstár

https://ptr.nrszh.hu/ptell/

Magyar Államkincstár

https://idp.nrszh.hu/idp/

Magyar Államkincstár

http://mepar.hu/

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv

37

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója

gazdálkodására
vonatkozó szabályokat
alkalmazó egyéb jogi
személyekről szóló
törzskönyvi
nyilvántartás
Egységes Szociális
nyilvántartás
Védetté nyilvánított
kulturális javak
nyilvántartása
Magyarország területén
jogellenesen
eltulajdonított,
valamint a
Magyarországról
jogtalanul kivitt vagy
ilyen módon behozott
kulturális javak
nyilvántartása
Jogellenesen kivitt
kulturális javak
nyilvántartása
Kölcsönzött kulturális
javak különleges
védelméről (jogi
immunitásáról) szóló
tanúsítványok
nyilvántartása
Ideiglenesen védetté
nyilvánított kulturális
javak nyilvántartása

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/cstinfo

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu/

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu/

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu:8085/statikus-1.html

Miniszterelnökség

https://oroksegvedelem.kormany.hu/hirdetmenyek

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu/
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Nemzeti érdekű
nyilvános
gyűjtemények
nyilvántartása
Közérdekű kulturális
értékek nyilvántartása
Védettség alól feloldott
kulturális javak
nyilvántartása
Földmérő
igazolványokról
vezetett nyilvántartás
Alappontos és
Államhatár munkák
minősített
munkavégzéseiről
vezetett nyilvántartás
ÉTDR (Építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárásokat támogató
elektronikus
Dokumentációs
Rendszer) általános
tájékoztatási felület,
ügyek nyilvános adatai
E-tanúsítás (Épületek
energetikai
jellemzőinek
tanúsítása)
Védett ingatlanok

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu:8085/statikus-7.html

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu:8085/statikus-8.html

Miniszterelnökség

http://mutargy.kormany.hu:8085/statikus-6.html

Lechner Tudásközpont
Területi Építészeti és
Informatikai Nonprofit
Kft.
Lechner Tudásközpont
Területi Építészeti és
Informatikai Nonprofit
Kft.

http://uj.lechnerkozpont.hu/oldal/foldmero-igazolvanyok-publikus-listaja

Lechner Tudásközpont
Területi Építészeti és
Informatikai Nonprofit
Kft.

https://www.etdr.gov.hu/GeneralInformations/ProcessList

Lechner Tudásközpont
Területi Építészeti és
Informatikai Nonprofit
Kft.
Lechner Tudásközpont
Területi Építészeti és

https://entan.e-epites.hu/

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/foldmerok/beszallitoi_lista.php

https://oroksegvedelem.e-epites.hu/
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Agrárminisztérium (24476/2020)
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: Agrárminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78156566
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lénárt Zsolt
Telefon: +36 76795375
E-mail: zsolt.lenart@am.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
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/EKR001012352020/
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/EKR001012352020/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
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Agrárpolitika
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001012352020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Európai Uniós forrásból (VP-20.1-16-2016-0001 azonosító számú, „A Vidékfejlesztési Program
megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” megnevezésű forrás) 9 db gépjármű
beszerzése, amelyből 8 db felső-közép (7.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi és 1 db egyterű
személygépjármű (5.) kategória.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű beszerzés
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: HU A teljesítés fő helyszíne: Szerződésben meghatározott helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés megkötése az Ajánlatkérő részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás mentén, a Közbeszerzési
dokumentumok Műszaki leírásában meghatározottak szerint 8 db felső-közép (7.) kategóriájú,
személyszállító személygépkocsi és 1 db egyterű személygépjármű (5.) kategória termékkörben.
Ajánlatkérő a 14/2012. (VI.8.) NFM utasításban meghatározottakon felül, a műszaki követelményekre
vonatkozóan további követelményeket írt elő a jelen pontban és a Közbeszerzési Dokumentumban, az
eljárás során megajánlható gépjárművekkel kapcsolatban.
8 db felső-közép (7.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi elvárt műszaki paraméterei:
Ajtók száma: 5 ajtós
8 db felső-közép (7.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi normatíván felül elvárt felszereltségei és
tulajdonságai:
Karosszéria szín: Ezüst vagy sötét metál vagy gyöngyház szín.
Kárpitozás: Sötét színű, szövet kárpitozás
Térdlégzsák legalább a vezető oldalán
Sávváltás asszisztens
Klímaberendezés
Kanyarkövető első világítás
Parkolóradar elől és hátul, tolatókamera
Legalább szükségpótkerék (defektjavító készlet nem elfogadott)
Adaptív sebességszabályozó berendezés
1 db egyterű (5.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi elvárt műszaki paraméterei:
Karosszéria forma (az Eurotax besorolás alapján): Kombi 4 ajtós
Szállítható személyek száma: 9 fő (gépkocsivezetővel együtt)
Teljesítmény: legalább 100 kW
1 db egyterű (5.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi normatíván felül elvárt felszereltségei:
Karosszéria szín: Fehér vagy ezüst szín.
Kárpitozás: Fekete vagy szürke színű, szövet kárpitozás
Klímaberendezés
Normál kivitelű pótkerék
Kanyarkövető első világítás
Sebességtartó berendezés
Tolatókamera
Parkolóradar elöl és hátul
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti legjobb ár-érték arány. Az értékelési
részszempontok és súlyszámok a II.2.5) pont alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont. A pontkiosztás módszere,
valamint az értékelés további részletei a Közbeszerzési Dokumentumban találhatók.
(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. Vegyes üzemanyag-fogyasztás felső-közép (7.) kategóriájú,
személyszállító személygépkocsi esetében (l/100 km) 5

2 2.2. Vegyes üzemanyag-fogyasztás egyterű személygépjármű (5.) kategória esetében (l/100
km) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-20.1-16-2016-0001 azonosító számú, „A Vidékfejlesztési
Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” megnevezésű forrás
II.2.14) További információ:
1. Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján: Ajánlatkérő Ajánlattevőtől és a közös Ajánlattevőktől gazdálkodó
szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
3. A normatívában foglalt műszaki elvárásoktól való eltérést a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
4. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
5. Az európai uniós támogatás intenzitásának mértéke: 100%.
6. Ajánlatkérő az 1. és 2. részszempontok esetében a fordított arányosítást alkalmazza. A Kbt. 76. §
(10) bekezdése alapján az értékelési módszer részletes ismertetése a Közbeszerzési dokumentum III.
fejezetében található.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-4. § rendelkezései szerint kell
igazolni.
Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával (elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló űrlap
kitöltésével) köteles előzetesen igazolni, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró
okok nem állnak fenn.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (3) és (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő nyújtja be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az
ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a
kapacitásaira nem támaszkodik.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § és a 8.
§, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban
foglaltakra is.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt.
74. § (1) bekezdés b) pont).
Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő
kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési
eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.
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: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pont, ill. 22.§ alapján ajánlattevőnek ismertetni kell az ajánlati
felhívás feladásától visszafele számított 3 év legjelentősebb, 1 db új felső-közép (7.) kategóriájú,
személyszállító személygépkocsi és 1 db új egyterű személygépjármű (5.) kategória termékkörben
személygépjárművek szállítására vonatkozó referenciáit;
mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a) teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hónap, nap - év, hónap, nap)
b) szerződést kötő másik fél neve, címe
c) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, telefon száma, email címe
d) szállítás tárgya
e) szállítás mennyisége
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 éven
belül teljesítettnek, ha a teljesítés befejezés időpontja naptári nap pontossággal megadva erre az
időszakra esik. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M2. A 48/2011. (III.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a megajánlott gépjárműveknek
CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMCH és PM kibocsátás tekintetében az alkalmassági
minimumkövetelmények között meghatározott környezetvédelmi osztályba sorolásnak kell
megfelelnie.
Ajánlattevőnek a „a megajánlott gépjárművek az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami
normatívákról szóló 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításban foglaltaknak, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban előírt követelményeknek való megfeleléséről” szóló nyilatkozatot kell benyújtania
az alkalmasság igazolásához. Ajánlatkérő a nyilatkozat alapján ellenőrzi a megajánlott gépjárművek
környezetvédelmi osztályba sorolását.
Előzetes igazolási mód:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésére. Ajánlattevő
és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági
feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát
kitölteni. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos további információkat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
2–7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdés,
67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (1) és a Kbt. 69. §
(11a), bekezdéseiben foglaltakra.
Igazolási mód:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumban. Ajánlatkérő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és
szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez
képest szigorúbban állapította meg.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági
minimum követelményeknek történő megfelelésnek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 évben, 1 db új felső-közép (7.) kategóriájú,
személyszállító személygépkocsi és 1 db új egyterű személygépjármű (5.) kategória termékkörben
személygépjárművek szállítására vonatkozó referenciával.
Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye több
referenciával is teljesíthető.
M2. Alkalmas az ajánlattevő amennyiben a megajánlani kívánt gépjárművek megfelelnek az alábbi
előírásoknak:
A megajánlott gépjárművek meghajtó motorjainak környezetvédelmi besorolása a CO2 kibocsátás,
NOx kibocsátás, NMCH és PM kibocsátás tekintetében legalább ”EURO 6.” norma szerinti
minősítés.
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:
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő – neki felróhatóan – elmulasztja a szerződésben vállalt
kötelezettségeinek a teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy – a Ajánlatkérő részére a
szerződésszegésből fakadó egyéb kárigény megtérítésén túl – késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér
fizetésére köteles. A kötbér összege időarányosan kerül kiszámításra a teljesítés eredeti határideje és
a teljesítés tényleges időpontja közötti – naptári napban számított – időtartam Amennyiben az nyertes
Ajánlattevő – neki felróhatóan – elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek a teljesítési határidőn
belüli teljesítését, úgy – a Ajánlatkérő részére a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigény megtérítésén
túl – késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A kötbér összege időarányosan kerül
kiszámításra a teljesítés eredeti határideje és a teljesítés tényleges időpontja közötti – naptári napban
számított – időtartam figyelembevételével.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, az Ajánlatkérő
késedelmi kötbért követelhet. A késedelmi kötbér alapja a jelen szerződés nettó összértéke. A késedelmi
kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap
után naponként 1% arra az időre, amely a szerződésszerű teljesítésig eltelt. A késedelmi kötbér mértéke
nem haladhatja meg a kötbéralap 20%-át. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti
nyertes Ajánlattevőt a teljesítés alól.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő minőséghibás gépjárműveket ad át az Ajánlatkérő hibás teljesítési
kötbért követelhet. A kötbér alapja a minőséghibásan átadott gépjárművek nettó értéke, mértéke a

szerződésszerű teljesítés határidejének elteltétől számított minden naptári nap után 1% arra az időre, amely
a szerződésszerű teljesítésig eltelt. A kötbér mértéke nem haladhatja meg a kötbéralap 20%-át. Ajánlatkérő
a hibás teljesítési kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
Amennyiben Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőnek felróható okból a jelen szerződéstől – a teljesítéshez
fűződő érdekmúlására figyelemmel – eláll, meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a jelen szerződés
nettó összértéke, mértéke annak 30%-a.
Vevő – a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – jogosult a kötbér összegét a nyertes
Ajánlattevőnek járó ellenszolgáltatás összegéből levonni.
Ugyanazon jogcímen kizárólag egyféle kötbér követelhető. figyelembevételével.
Figyelemmel arra, hogy a szerződés finanszírozása VP-20-1-16 azonosító számú, „A Vidékfejlesztési
Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” megnevezésű forrás keretében
történik, ezért a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet is 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: 2021/01/29 (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: 2021/01/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)
(1b), (1c), (4) és (6) bekezdéseiben, illetve a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
történik. Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus
bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15-16. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 2.§ (6) bek. alapján az eljárás nyelve a magyar. Ajánlattevő általi fordítás és a további
dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.
2. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben
foglaltakra.
3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az ajánlatkérőnek figyelembe kell
vennie a Kbt. 35. § (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.
4. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az
ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.
5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7) bekezdéseiben, valamint az
424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 6. §-ának (1), és (7)-(10), a 16. § - 17. § -aiban foglaltakra.
6. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos
részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
7. Ajánlattevőnek az ajánlatban - az EEKD II fejezet C pontjában tett nyilatkozattal összhangban a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtania. (EKR rendszerben az erre
szolgáló űrlap kitöltésével).
8. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek - az EEKD II fejezet D pontjában tett nyilatkozattal
összhangban - nyújtsa be a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapjai alapján tett
nyilatkozatát (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).
9. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését alkalmazza.
10. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő, közös ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött
igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni. (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap
kitöltésével).
11. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni
kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a)
bekezdéseire figyelemmel. Amennyiben ajánlattevő elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak,
vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak)
elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén, kérjük
csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.
12. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Urbán
Márta: 00594, Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Mile Márk: 00578.
13. Nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a szerződés aláírásakor, hogy átlátható szervezetnek
minősül.
14. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme HUF.
15. A szerződés finanszírozása VP-20-1-16 azonosító számú, „A Vidékfejlesztési Program
megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” megnevezésű forrás keretében történik,
szállítói finanszírozással. A számla ellenértékének ajánlatkérő által történő kiegyenlítése az igazolt
teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (4) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben,

az adott számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül banki átutalással
történik. Részteljesítésre nyertes ajánlattevőnek nincsen lehetősége. A Kbt. 135. § (9) bekezdése
alapján Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja az Adásvételi szerződés IV.
fejezet 9. pontjában meghatározottak szerint.
16. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a megajánlott gépjármű gyártmányáról, modelljéről,
a Típusbizonyítvány Adatközlőben szereplő variáns-verzió számáról és származási helyéről, továbbá
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy a megajánlott gépjármű megfelel a 14/2012.
(VI.8.) NFM utasításban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumban foglalt minimális műszaki
elvárásoknak. Ajánlatkérő ajánlattevő nyilatkozatából ellenőrzi a gépjármű 14/2012. (VI.8.) NFM
utasításban, valamint Közbeszerzési Dokumentumban foglalt minimális műszaki elvárásoknak
történő megfelelőségét.
17. A „Vegyes üzemanyag-fogyasztás felső-közép (7.) kategóriájú, személyszállító személygépkocsi
esetében (l/100 km)” és a „Vegyes üzemanyag-fogyasztás egyterű személygépjármű (5.) kategória
esetében (l/100 km)” értékelési részszempontok tekintetében a megajánlott gépjárművek vegyes
(az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott kombinált fogyasztás érték) üzemhez tartozó
üzemanyag fogyasztását két tizedes jegy pontossággal kell megajánlani. Az ajánlathoz csatolni kell
a megajánlott gépjárművek Típusbizonyítvány Határozatát és Adatközlőjét. A megajánlott vegyes
üzemanyag fogyasztások értékeit Ajánlatkérő Típusbizonyítvány Adatközlőjéből ellenőrzi a variánsverzió számok alapján. A megajánlott vegyes üzemanyag-fogyasztás értékek Adatközlőben szereplő
értékektől való eltérése az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
18. Projektszemlélet alapján az idő-, költség- és erőforrás-korlátokat figyelembe véve Ajánlatkérő
egy részben tartja megvalósíthatónak a beszerzést tekintve, hogy a részajánlattétel lehetőségének
biztosításával elérhető versenybővítés nincs arányban az ajánlatkérő mindennapi ügymenetét
terhelő, a több részre tagoltságból eredő és azokból adódó többletköltségekkel és hátrányokkal.
Továbbá a beszerzés tárgyának jellege sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem teszi
lehetővé a beszerzés tárgyának részekre bontását tekintve, hogy az Ajánlattevő/gazdasági szereplő
által esetlegesen nyújtandó maximális kedvezmény abban az esetben érvényesülhet, ha beszerzés
egy részben kerül megvalósításra. A projektszemléletet és a felelős pénzügyi gazdálkodás alapelvét
szem előtt tartva Ajánlatkérő a beszerzést egy részben kívánja megvalósítani.
19. Ajánlattevőnek a gépjárművekre és a gyárilag beépített tartozékokra, az ajánlatban megajánlott
időtartamig, de legalább 48 hónapig vagy 200.000 kilométerig (amelyik előbb teljesül) biztosítani kell
teljeskörű jótállási kötelezettséget.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttséget az ajánlattételi határidő
lejártától számítottan 60 napban határozta meg, figyelemmel arra, hogy az eljárást folyamatba épített
ellenőrzés mellett folytatja le.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debreceni Egyetem (24044/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Gergely
Telefon: +36 52512700-73051
E-mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001324772020/
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/EKR001324772020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-978_Reagensek és fogyóanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001324772020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet részére
reagensek és fogyóanyagok beszerzésére molekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz 8 részajánlattételi
körben.
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: Vegyes reagensek, fogyóanyagok_1.
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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Laboratóriumi
Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet részére
reagensek és fogyóanyagok beszerzésére molekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz az alábbi tételben és
mennyiségben.
1. Nagy kapacitású komplementer DNS átírására alkalmas kit: 18
2. Hőre aktiválódó PCR reakcióban használható DNS polimerázt tartalmazó 2x mastermix gyártó által
specifikált MgCl2 és dNTP koncentrácóval: 15
3. Hőre aktiválódó PCR reakcióban használható DNS polimeráz: 6
A beszerzésre kerülő termék műszaki követelménye és kiszerelési egysége a közbeszerzési
dokumentumokban kerül meghatározásra.
Szállítási határidő: Megrendelés visszaigazolásától számítva max. 10 munkanap.
A termék teljes szavatossági idejéből legalább 2/3-résznek fenn kell állnia az átadás időpontjában.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés
lejárta előtt, a szerződés időtartamát jogosult további maximum 6 hónappal meghosszabbítani.

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 szerződés időtartama alatt, egyéni döntése alapján jogosult az
Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiségen túl maximum 25 % mennyiségi opció
lehívására. Az opcionális mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, így a le nem
hívott opcionális mennyiség Ajánlatkérővel szemben kárként nem érvényesíthető.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját.
2. Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Gépi és kézi izolálás_2.
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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Laboratóriumi
Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet részére
reagensek és fogyóanyagok beszerzésére molekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz az alábbi tételben és
mennyiségben.
1. Light Cycler 480-as készülékhez a gyártó specifikációjának megfelelő lemez, fehér 96 helyes, lefedő
fóliával: 24
2. Automatizált nukleinsav izoláláshoz kit: 33
3. Automatizált nukleinsav izoláláshoz mosó puffer: 51
4. Automatizált nukleinsav izoláláshoz processing műanyag tároló: 18
5. Automatizált nukleinsav izoláláshoz műanyag mintatartó: 6
6. Automatizált nukleinsav izoláláshoz hegy, 1000uL: 12
7. Automatizált nukleinsav izoláláshoz lemez lefedő fólia: 6
8. Light Cycler 480-as készülékhez a gyártó specifikációjának megfelelő Probe Master: 21
9. Light Cycler 480-as készülékhez a gyártó specifikációjának megfelelő Fast DNA Master Hyb Probe: 15
10. Light Cycler 480-as készülékhez a gyártó specifikációjának megfelelő Fast DNA Masterplus Hyb Probe:
3
11. Light Cycler 480-as készülékhez a gyártó specifikációjának megfelelő High Pure PCR Template
Preparation kit: 18
12. KAPA HiFi HS RM: 15
A beszerzésre kerülő termék műszaki követelménye és kiszerelési egysége a közbeszerzési
dokumentumokban kerül meghatározásra.
Szállítási határidő: Megrendelés visszaigazolásától számítva max. 10 munkanap.
A termék teljes szavatossági idejéből legalább 2/3-résznek fenn kell állnia az átadás időpontjában.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében

történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés
lejárta előtt, a szerződés időtartamát jogosult további maximum 6 hónappal meghosszabbítani.
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 szerződés időtartama alatt, egyéni döntése alapján jogosult az
Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiségen túl maximum 25 % mennyiségi opció
lehívására. Az opcionális mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, így a le nem
hívott opcionális mennyiség Ajánlatkérővel szemben kárként nem érvényesíthető.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját.
2. Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: PCR reakcióban használható polimeráz_3.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Laboratóriumi
Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet részére
reagensek és fogyóanyagok beszerzésére molekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz az alábbi tételben és
mennyiségben.
1. PCR reakcióban használható DNS polimeráz: 30
2. DNA 7500 kit: 9
3. High Sensitivity DNA kit: 21
4. DNA 1000 kit: 9
A beszerzésre kerülő termék műszaki követelménye és kiszerelési egysége a közbeszerzési
dokumentumokban kerül meghatározásra.
Szállítási határidő: Megrendelés visszaigazolásától számítva max. 10 munkanap.
A termék teljes szavatossági idejéből legalább 2/3-résznek fenn kell állnia az átadás időpontjában.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés
lejárta előtt, a szerződés időtartamát jogosult további maximum 6 hónappal meghosszabbítani.
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 szerződés időtartama alatt, egyéni döntése alapján jogosult az
Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiségen túl maximum 25 % mennyiségi opció
lehívására. Az opcionális mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, így a le nem
hívott opcionális mennyiség Ajánlatkérővel szemben kárként nem érvényesíthető.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját.
2. Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Kézi izolálás, elektroforézis, tisztítás_4.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Laboratóriumi
Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet részére
reagensek és fogyóanyagok beszerzésére molekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz az alábbi tételben és
mennyiségben.
1. QIAcube készülékhez a gyártó specifikációjának megfelelő PCR termék tisztító kit: 27
2. QIAcube készülékhez a gyártó specifikációjának megfelelő DNS izoláló kit: 24
3. Centrifugációs mikro oszlop, gél filtrációs kromatográfia alapú tisztító kit, mely alkalmas a DNS
szekvenálás során be nem épült terminátor nukleotidok kiszűrésére: 42
4. 12 csatornás kapilláris elektroforézis készülékhez nagy felbontású gél cartridge kit: 15
5. 12 csatornás kapilláris elektroforézis készülékhez Alignment Marker 15 bp/1kb: 3
6. 12 csatornás kapilláris elektroforézis készülékhez DNS molsúly standard (100bp-2,5kb): 3
7. 12 csatornás kapilláris elektroforézis készülékhez nitrogén patron: 3
8. Futtató festék DNS minták elektoforézissel történő elemzéséhez: 12
9. RBC Lysis puffer: 42
A beszerzésre kerülő termék műszaki követelménye és kiszerelési egysége a közbeszerzési
dokumentumokban kerül meghatározásra.
Szállítási határidő: Megrendelés visszaigazolásától számítva max. 10 munkanap.
A termék teljes szavatossági idejéből legalább 2/3-résznek fenn kell állnia az átadás időpontjában.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés
lejárta előtt, a szerződés időtartamát jogosult további maximum 6 hónappal meghosszabbítani.
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 szerződés időtartama alatt, egyéni döntése alapján jogosult az
Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiségen túl maximum 25 % mennyiségi opció
lehívására. Az opcionális mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, így a le nem
hívott opcionális mennyiség Ajánlatkérővel szemben kárként nem érvényesíthető.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját.
2. Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Vegyes vegyszerek, reagensek_5.
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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Laboratóriumi
Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet részére
reagensek és fogyóanyagok beszerzésére molekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz az alábbi tételben és
mennyiségben.
1. FastStart PCR reakciókban használható DNA Polymerase, 500 reakcióhoz. A kit külön csőben dNTP-t és
MgCl2-t is tartalmaz. Az enzim 5U/uL-es aktivitású. 10mM ready-to-use dNTP mixet tartalmaz. 3kb-ig GC
gazdag szekvenciák amplifikációjához alkalmas.: 48
2. DNA Molekula súly marker 50bp: 6
3. DNA Molekula súly marker 100bp: 6
4. TWEEN®20 for molecular biology: 18
A beszerzésre kerülő termék műszaki követelménye és kiszerelési egysége a közbeszerzési
dokumentumokban kerül meghatározásra.
Szállítási határidő: Megrendelés visszaigazolásától számítva max. 10 munkanap.
A termék teljes szavatossági idejéből legalább 2/3-résznek fenn kell állnia az átadás időpontjában.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az

egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés
lejárta előtt, a szerződés időtartamát jogosult további maximum 6 hónappal meghosszabbítani.
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 szerződés időtartama alatt, egyéni döntése alapján jogosult az
Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiségen túl maximum 25 % mennyiségi opció
lehívására. Az opcionális mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, így a le nem
hívott opcionális mennyiség Ajánlatkérővel szemben kárként nem érvényesíthető.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját.
2. Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Qubit kit-ek_6.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Laboratóriumi
Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet részére
reagensek és fogyóanyagok beszerzésére molekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz az alábbi tételben és
mennyiségben.
1. Qubit dsDNA HS Assay kit: 24
2. Qubit dsDNA BR Assay kit: 6

A beszerzésre kerülő termék műszaki követelménye és kiszerelési egysége a közbeszerzési
dokumentumokban kerül meghatározásra.
Szállítási határidő: Megrendelés visszaigazolásától számítva max. 10 munkanap.
A termék teljes szavatossági idejéből legalább 2/3-résznek fenn kell állnia az átadás időpontjában.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés
lejárta előtt, a szerződés időtartamát jogosult további maximum 6 hónappal meghosszabbítani.
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 szerződés időtartama alatt, egyéni döntése alapján jogosult az
Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiségen túl maximum 25 % mennyiségi opció
lehívására. Az opcionális mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, így a le nem
hívott opcionális mennyiség Ajánlatkérővel szemben kárként nem érvényesíthető.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját.
2. Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Anyai sejtkontamináció kimutatásához kit_7.

Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Laboratóriumi
Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet részére
reagensek és fogyóanyagok beszerzésére molekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz az alábbi tételben és
mennyiségben.
1. 9 STR lókuszt és az Amelogenint vizsgáló multiplex kit: 6
A beszerzésre kerülő termék műszaki követelménye és kiszerelési egysége a közbeszerzési
dokumentumokban kerül meghatározásra.
Szállítási határidő: Megrendelés visszaigazolásától számítva max. 10 munkanap.
A termék teljes szavatossági idejéből legalább 2/3-résznek fenn kell állnia az átadás időpontjában.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés
lejárta előtt, a szerződés időtartamát jogosult további maximum 6 hónappal meghosszabbítani.
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 szerződés időtartama alatt, egyéni döntése alapján jogosult az
Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiségen túl maximum 25 % mennyiségi opció
lehívására. Az opcionális mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, így a le nem
hívott opcionális mennyiség Ajánlatkérővel szemben kárként nem érvényesíthető.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját.
2. Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Multiplex ligáció függő próba amlifikáció_8.
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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Laboratóriumi
Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet részére
reagensek és fogyóanyagok beszerzésére molekuláris diagnosztikai vizsgálatokhoz az alábbi tételben és
mennyiségben.
1. SALSA MLPA reagens kit: 24
2. SALSA MLPA próbamix: 30
3. SALSA MLPA próbamix: 21
4. SALSA HhaI enzim 200 db Metilációs-MLPA vizsgálathoz: 6
A beszerzésre kerülő termék műszaki követelménye és kiszerelési egysége a közbeszerzési
dokumentumokban kerül meghatározásra.
Szállítási határidő: Megrendelés visszaigazolásától számítva max. 10 munkanap.
A termék teljes szavatossági idejéből legalább 2/3-résznek fenn kell állnia az átadás időpontjában.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés
lejárta előtt, a szerződés időtartamát jogosult további maximum 6 hónappal meghosszabbítani.
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 szerződés időtartama alatt, egyéni döntése alapján jogosult az
Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiségen túl maximum 25 % mennyiségi opció
lehívására. Az opcionális mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, így a le nem
hívott opcionális mennyiség Ajánlatkérővel szemben kárként nem érvényesíthető.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját.
2. Csak a teljes részre tehető ajánlat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az
ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik,
az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Valamennyi rész vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében
az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A
321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles
benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az
érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 12-16. §-a szerint kell igazolnia a
kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről. 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. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el
nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell

eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről
ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós valamint kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa
be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításait. A
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatkérő három
év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza
legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év, hónap, nap);
- a szerződést kötő másik fél;
- a szállítás tárgya;
- a szállítás mennyisége;
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként
köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A referencia értékének külföldi
pénznemben történő megadása esetén Ajánlattevő azt forintra számolja át a teljesítés napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. Az
ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész
α pontjában található. Az ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására
köteles benyújtani az alkalmassági feltételek igazolásait. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva
is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a
Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Kérjük
Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, amely az 1. rész esetében legalább
23 db, a 2. rész esetében legalább 133 db, a 3. rész esetében legalább 41 db, a 4. rész esetében
legalább 103 db, az 5. rész esetében legalább 47 db, a 6. rész esetében legalább 18 db, a 7. rész
esetében legalább 4 db, a 8. rész esetében legalább 49 db molekuláris diagnosztikai vizsgálathoz
használt vegyszer szállítására vonatkozik. Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető. Több
részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés
igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő eseti megrendeléseket bocsát ki. A szla kiegyenlítésére
átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolást követően a Kbt.135. § (1),(5),(6) bekben, az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § a) pontjában és a 2013:V.tv. 6:130. § (1)-(2) bek-ben, valamint a
szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően a szla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési
határidővel. Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
Késedelmi kötbér: Mértéke 1 %/nap, alapja a késedelmesen teljesített eseti megrendelés nettó ellenértéke.
Megrendelésenként legfeljebb 30 egybefüggő napig kerülhet felszámításra.
Meghiúsulási kötbér: A szerződéses mennyiség még meg nem rendelt értékének a 15%-a.
Jótállás: Az árura vonatkozó jogszabály által kötelezően előírt időtartam, ennek hiányában 12 hónap.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.
Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/29 (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: 2021/01/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-nak rendelkezései
szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 15. §-nak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024. január
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:
Ajánlattevő:AT, Ajánlatkérő:AK
1.Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet az irányadó.Az
ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak
be.Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési
eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2.AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell a "DEK-978_Ártáblázat" című dokumentumot (az
ajánlattétellel érintett rész vonatkozásában) kitöltve, cégszerűen aláírva, PDF formában. Az áfa
mérték meghatározásakor (Áfa tv. 82. § (2)) kérjük vegyék figyelembe, hogy a beszerzésre kerülő
diagnosztikai reagensek humán célra kerülnek felhasználásra.
A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b)
pontjára.
3.AT-nek csatolnia kell minden egyes megajánlott terméktétel esetén magyar nyelvű, a
termék műszaki paramétereit tartalmazó gyártói műszaki adatlapot vagy termékleírást vagy
termékkatalógust. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék nem felel meg a közbeszerzési
dokumentumokban leírt követelményeknek.
4.Nyertes AT a megajánlott termékek megfelelőségét CE megfelelőségi tanúsítvánnyal köteles
igazolni.Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő jelen dokumentum szerződéskötéskor
történő benyújtását,mely elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
5.Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.A fordítás helyessége az AT
felelőssége.
6.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási
címpéldányát vagy aláírás mintáját.Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző,a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó,legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni.
7.Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában.
8.AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
9.A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amelyen az AT
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.
10.AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el.
11.Kiegészítő tájékoztatás:A Kbt. 56. §-a alapján.
12.AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
13.Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt.
35. §).
14.Ajánlati biztosíték nem került előírásra.

15.Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén
a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§ szerint kell eljárni.Amennyiben AT tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni köteles.
16.AK a felhívás IV.2.6. pontjában 1 hónap alatt 30 napot ért.
17.FAKSZ:Balogh Gergely, Lajstromszám: 01074
18.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. §-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:
2020/12/28 (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 (23579/2020)
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: Cippán Diána
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):
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/EKR001283402020/
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/EKR001283402020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZI-263 Tojás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001283402020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés / Tojás beszerzése az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
részletezettek 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: SZI-263 Tojás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 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 53-63 gr/db, fertőtlenített héjú, "M" méretű tojás szállítása
A megajánlott termék szavatossága az áru átvételét követően 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: 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, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, - akivel szemben a Kbt. 62.

§ (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja szerinti
nyilatkozat benyújtása szükséges.
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. Igazolási mód a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. - 12. §, 15. - 16. § szerint.
A Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát, figyelemmel a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 2.
§ - 7. § -aiban foglaltakra.
A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek,
ajánlattételkor az ESPD dokumentum benyújtásával, kizárólag nyilatkoznia kell arról, hogy vele
szemben a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok igazolására vonatkozó dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) –(7) és a (11) – (12)
bekezdésre figyelemmel kell benyújtani.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó
szervezetnek ajánlatuk benyújtásakor elegendő az EEKD IV. részében szereplő α (alfa) nyilatkozatot
megtenni az EKR rendszeren keresztül.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatók, 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.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1) bek. alapján. Az eljárás során a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § ban foglaltakra figyelemmel kell lenni.
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.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű
nyilatkozatát az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével, nem kéri a IV. rész A-D pontjában szereplő
részletes információk megadását.
Az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül tojás szállítása tárgyában teljesített
legjelentősebb szállításainak ismertetése, a teljesített szállítást 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 vagy a 24. § (1) bekezdése
szerint figyelemmel a 21/A. §-ban foglaltakra is.
A referencianyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a
következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap formátumban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a szállítás tárgya,
- a szállítás mennyisége;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
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]. A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt.
65. §. (7), (9) és (11) bekezdése előírásait be kell tartani, a hivatkozott bekezdésekben foglalt
nyilatkozatokat, dokumentumokat 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) részéről [több szervezet vagy személy
igénybevétele esetén ezek mindegyike részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti
EEKD-t kitöltött és aláírt formában a 321/2015 (X.30.) Kr 3. § (3) bekezdése szerint.
Kapacitásnyújtó szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (6)-(8),(12), 69. § (4) –(7) és a (11) –
(12) és a 321/2015. (X. 30.) Kr 3. § (3) bekezdése irányadó.
Folytatás Közbeszerzési dokumentumok 1. pontban (3. oldal)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő ha rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásától visszaszámított 3 éven belül, tojás szállítására vonatkozóan teljesített egy vagy több
referenciával, amelyben a szállítás összesített mennyisége eléri vagy meghaladja a 25.000 db
mennyiséget.
A referencia egy vagy több szerződésből teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
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
A Ptk. 6:188. § értelmében az Ajánlattevő kérelmére a túlzott mértékű kötbér összegét a bíróság
mérsékelheti.
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: 2021/02/05 (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: 2021/02/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (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) Kr. 15. § 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
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzés tárgy egyfajta termék beszerzésére irányul és a termék jellemzőiből adódóan a
részekre bontásra nincs lehetőség.
• 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 bekell nyújtani.

• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-ban szereplő
iratokat vagy, ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban a nemleges nyilatkozatot az
ajánlatban be kell nyújtani.
• Ajánlattevő a közbeszerzés tárgyára adott szakmai ajánlatát a KD részeként, táblázatos
(elektronikus Microsoft Excel) formátumban átadott „Tojástábla” megfelelő rovatainak kitöltésével
és a KD-ban előírtak szerint az ajánlatba történő becsatolásával adja meg. A szakmai ajánlat
főszabályként nem hiánypótolható, amennyiben nem kerülnek benyújtásra az az ajánlat
érvénytelenségét vonhatja maga után.
• 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.
• IV.2.6) pontban 1 hóban megadott időtartam = 30 nap.
• 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.
• A közös ajánlattételre a Kbt. 35. §. előírásait kell alkalmazni.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bek. foglaltakra, valamint az üzleti titok
elhelyezésére vonatkozóan a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
• Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek. alapján az ajánlattevők alkalmasságának
feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg a III.1.3 pontja vonatkozásában.
• Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-t, nem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
• Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodószervezetet hozzon/hozzanak létre a szerződés teljesítése érdekében.
• Minden kommunikáció és dokumentum benyújtása az EKR rendszeren keresztül történik.
• Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével
kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az
EKR felület üzemeltetője által küldött hivatalos válasz az irányadó.
• Az ajánlat és a szakmai ajánlat részeként csatolandó iratok jegyzékét a KD tartalmazza.
• FAKSZ: dr. Cippán Diána (1103) 8849 Szenta, Kossuth Lajos u. 19.,e-mail cím:
diana.cippan.faksz@gmail.com.
• Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésre figyelemmel a legalacsonyabb árat választotta egyedüli
értékelési szempontként, mivel az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott
minimális minőségi jellemzővel és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Folytatás Közbeszerzési dokumentumok 2. pontban. (4. oldal)
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:
2020/12/28 (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

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (24605/2020)
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: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19029571
Postai cím: Rév_kócsagvár
Város: Sarród
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9435
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fersch Attila
Telefon: +36 99537620
E-mail: fersch.attila@fhnp.hu
Fax: +36 99537621
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferto-hansag.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/EKR000907642020/
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/EKR000907642020/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: Nemzeti park működtetése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000907642020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mezőgazdasági gépek beszerzése :
1. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 1 db erdészeti gépre és opciós eszközökre:
150 LE+ erdészeti traktor: 1 db.
Homlokrakodó adapter + eszközök az adapterhez (Terménykanál, Trágyavilla, Raklap villa, Bála fogó, Bála
tüske), mindegyikből 1-1
db, mely a fenti ALAP eszközzel teljes egészében kompatibilis, munkaeszközök csatlakoztatási
kompatibilítás:
1 db Homlokrakodó adapter,
1 db Terménykanál, 1 db Trágyavilla, 1 db Raklap villa, 1 db Bála fogó, 1 db Bála tüske..
2. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db erdészeti gép eszközre:
Szárzúzó (f/h felfügg hidr oldalazó szárzúzó): 1 db
Szárzuzó (f/h felfügg hidr szárzúzó): 1 db
3. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db mezőgazdasági gépre és opciós eszközökre:

130+ LE Mezőgazdasági erőgép: 2 db
Homlokrakodó adapter + eszközök (Kanál, Trágyavilla - Krokodil., Raklap villa, Bála fogó, Bála
tüske): mindegyikből 2-2 db, mely a fenti eszközökkel teljes egészében kompatibilisek, munkaeszközök
csatlakoztatási kompatibilítás:
2 db Homlokrakodó adapter, 2 db Trágya villa- krokodil, 2 db Bála tüske, 2 db Bála fogó, 2 db Raklap villa, 2
db Termény kanál.
4. ajánlati rész: Adásvételi szerződés középrendképző eszközre:
Középrendképző: 2 db.
5. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db eszközre szállítmányozás vonatkozásában:
Pótkocsi 18 t össztömegű: 1db.
Trágyaszóró kocsi: 1db.
6. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db eszközre készletkezelés vonatkozásában:
Rakodógép: 2 db.
7. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 1 db eszközre állattartás vonatkozásában:
Vibrációs oszlopverő: 1 db.
8. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 1 db rendterítőre:
Rendterítő: 1 db.
9. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db tárcsás kaszára:
Tárcsás kasza ( 3pont függ. Oldal kasza): 2 db.
10. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db bálaszállító pótkocsira:
Nagy teherbírású bálaszállító pótkocsi: 2 db.
11. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db hengerbálázóra:
Erős kivitelű hengerbálázó: 2 db.
Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlatkérő által előírt „Elvárt műszaki paraméter”ekben szereplő előírásoknak
megfelelő, vagy azzal
egyenértékű új (nem használt, nem bemutató darab) terméket ajánlhat meg.
Jelen eljárásban: "Mezőgazdasági gépek beszerzése" elnevezés alatt AK a következőket érti:
"Mezőgazdasági gépek beszerzése":
1. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 1 db erdészeti gépre és opciós eszközökre.
2. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db erdészeti gép eszközre.
3. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db mezőgazdasági gépre és opciós eszközökre.
4. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db középrendképző eszközre.
5. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db eszközre szállítmányozás vonatkozásában.
6. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db eszközre készletkezelés vonatkozásában.
7. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 1 db eszközre állattartás vonatkozásában.
8. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 1 db rendterítőre.
9. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db tárcsás kaszára.
10. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db bálaszállító pótkocsira.
11. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db hengerbálázóra.
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: Adásvételi 1 db erdészeti gépre és opció
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

16600000-1

További tárgyak:
34390000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű Gép(ek) eladását a szükséges üzembe
helyezéssel és forgalomba helyezéssel, és Vevő központjába történő leszállítását.
1. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 1 db erdészeti gépre és opciós eszközökre.
ALAP eszköz:
150 LE+ erdészeti traktor: 1 db.
Műszaki leírás:
Alapjótállás: 24 hónap.
min. 150 LE névleges telj., lehetőleg erdészeti kivitelű erőgép, homlokrakodóval (raklap villa, trágya villa,
bálatüske, bálafogó, min 1m3 kanállal)
4db kétirányú kihelyezett munkahenger működtetésére alkalmas opcióval. Has pajzs, erősített felni és nagy
szövetsűrűségű
gumiabroncsok
Minimum:
Váltó: "24/24-sebességes, 4
elektrohidraulikusan kapcsolható tartományfokozattal és hatfokozatú terhelés alatt
kapcsolható sebességi fokozattal"
TLT: Elektrohidraulikusan kapcsolható, 4 fordulatszámon működtethető teljesítmény leadó tengely
E+H Híd: Fixálható első híd, homlokrakodáshoz
Függesztés elektrohidraulikus szabályzás, min.:7000 kg emelőtelj. gyors kiemelési funkció,
Hidraulika: zárt hidraulika, 110l /min. telj., 200 bar
Vezető fülke: légrugós fülke, munkalámpák
Extra:
Motor: átfordítható hűtő-ventilátor lapáttal
Váltó: terhelés alatt kapcsolható irányváltóművel,
TLT: 6 és 21 bordás 1³/8”-os szabványos cserélhető csonkokkal
E+H Híd: Rugózott első híd, automatikus differenciálzár, összkerékhajtás bekapcsolás fékezéskor
Függesztés " 3 tonna teherbírású kat. 2. frontfügg. lengéscsillapítással egy pár
kihelyezett körrel
"
Hidraulika: 3 db hátsó kihelyezett kör, 4 db 4 funkciós mennyiség szabályz.
Vezető fülke: hátrafordítható irányító berendezés
OPCIÓS eszközök:
Homlokrakodó adapter + eszközök az adapterhez (Terménykanál, Trágyavilla, Raklap villa, Bála fogó, Bála
tüske), mindegyikből 1-1
db, mely a fenti ALAP eszközzel teljes egészében kompatibilis, munkaeszközök csatlakoztatási
kompatibilítás:
1 db Homlokrakodó adapter,
1 db Terménykanál, 1 db Trágyavilla, 1 db Raklap villa, 1 db Bála fogó, 1 db Bála tüske.
Homlokrakodó adapter:
Min. előírt nyomás (bar): 190 ; Min. előírt áramlás (l/min.): 95; Min. tömeg (kg): 650; Max. tömeg (kg): 800;
Min. átemelési magasság
(rakodás vízszintes helyz. Term. Kanállal): 4,10m; Min. emelési teljesítmény max magasságon 800 mm -re a
forgásponttól: 2100 kg;
Min. emelő erő a tajszinten 800mm -re a forgásponttól: 2700 kg; Ásási mélység: 150mm
Terménykanál: Min. ürmérték : 1m3; Max. szélesség: 200 cm;
Trágyavilla - rácsukódó - 2 tüskesorral: Max. szélesség: 200 cm; Max. tüskeszám: 10 -10 db;
Bála fogó - körbálához: Min. súly: 300 kg; Min. bála átmérő: 130 cm;
Bálatüske: Tüskeszám: 2 db; Max. szélesség: 150 cm
Raklap villa: Min. szélesség: 130 cm; Min. teherbírás: 1500 kg.
ALAP eszköz és OPCIÓS eszközök vonatkozásában irányadó:
Alapjótállás: 24 hónap mindegyik eszközre külön-külön.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a
figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni, mely
alapján a megajánlott termék
egyértelműen beazonosítható.
Az opciós tételek megrendelésére vonatkozó további szabályok a II.2.11.) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Vállalt többletjótállási időszak (min. 24 hónap max. 48 hónap) (hónap)
(egész számban) 15
2 3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése
(munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra) (egész számban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: OPCIÓS eszközök:
Homlokrakodó adapter + eszközök az adapterhez (Terménykanál, Trágyavilla, Raklap villa, Bála
fogó, Bála tüske), mindegyikből 1-1
db, mely a fenti ALAP eszközzel teljes egészében kompatibilis, munkaeszközök csatlakoztatási
kompatibilítás:
1 db Homlokrakodó adapter,
1 db Terménykanál, 1 db Trágyavilla, 1 db Raklap villa, 1 db Bála fogó, 1 db Bála tüske.
Homlokrakodó adapter:
Min. előírt nyomás (bar): 190 ; Min. előírt áramlás (l/min.): 95; Min. tömeg (kg): 650; Max. tömeg (kg):
800; Min. átemelési magasság
(rakodás vízszintes helyz. Term. Kanállal): 4,10m; Min. emelési teljesítmény max magasságon 800
mm -re a forgásponttól: 2100 kg;
Min. emelő erő a tajszinten 800mm -re a forgásponttól: 2700 kg; Ásási mélység: 150mm
Terménykanál: Min. ürmérték : 1m3; Max. szélesség: 200 cm;
Trágyavilla - rácsukódó - 2 tüskesorral: Max. szélesség: 200 cm; Max. tüskeszám: 10 -10 db;
Bála fogó - körbálához: Min. súly: 300 kg; Min. bála átmérő: 130 cm;
Bálatüske: Tüskeszám: 2 db; Max. szélesség: 150 cm
Raklap villa: Min. szélesség: 130 cm; Min. teherbírás: 1500 kg.
Alapjótállás: 24 hónap mindegyik eszközre külön-külön.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK
felhívja a figyelmet.

Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni,
mely alapján a megajánlott termék
egyértelműen beazonosítható.
AK nem vállal kötelezettséget az opciós tételek megrendelésére, melyet AT tudomásul vesz és
elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása
az AT részére megrendelési kötelezettséget nem érvényesít, így AT ajánlattétellel kijelenti,
amennyiben AK nem, vagy csak részben él
vételi jogával, úgy AK-vel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít. AK a
szerződés hatályba lépésétől számított
2 hónapon belül jogosult az opciós tételek lehívására és ezen lehívást követően AT a szerződés
hatályba lépésétől számított 6
hónapon belül köteles teljesíteni.
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-4.1.0-15-2016-00013 az.sz.projekt
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi 2 db erdészeti gép eszköz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű Gép(ek) eladását a szükséges üzembe
helyezéssel és Vevő központjába történő leszállítását.
2. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db erdészeti gép eszközre.
Szárzúzó (f/h felfügg hidr oldalazó szárzúzó): 1 db
Műszaki leírás:
Alapjótállás: 24 hónap.
változtatható talajkövetés, traktor mögött vagy teljesen mellette alkalmazható. Hidraulikus oldal kitolás.
Lefele 50, felfelé 90 fokban
állítható. 3 pontos felfüggesztés. Nagy hajlásszögű szabadonfutós kardántengely. Vízszintes tengelyű
lengőkalapácsos vágó
szerkezettel.
200 cm minimum munka szélesség.
Szárzuzó (f/h felfügg hidr szárzúzó): 1 db
Műszaki leírás:
Alapjótállás: 24 hónap.
változtatható talajkövetés, traktor mögött vagy elött alkalmazható. Munkaszélesség min 300 cm. Nagy
hajlásszögű szabadonfutós
kardántengely. Vízszintes tengelyű lengőkalapácsos vágó szerkezettel.
300 cm minimum munka szélesség.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a
figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni, mely
alapján a megajánlott termék
egyértelműen beazonosítható.
(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. Vállalt többletjótállási időszak (min. 24 hónap max. 48 hónap) (hónap)
(egész számban) 15
2 3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése
(munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra)) (egész számban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 az.sz.projekt
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi 2 db mezőgazdasági gépre és opció
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

16000000-5

További tárgyak:
34390000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű Gép(ek) eladását a szükséges üzembe
helyezéssel és forgalomba helyezéssel, és Vevő központjába történő leszállítását.
3. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db mezőgazdasági gépre és opciós eszközökre.
ALAP eszköz:
130+ LE Mezőgazdasági erőgép: 2 db
Műszaki leírás:
Alapjótállás: 24 hónap.
130 LE, front és hátsó kihajtás, 3 pont felfüggesztés - hidraulikával, homlokrakodó felépítménnyel és
eszközeivel (bálatüske,
bálafogó, termény kanál, raklap villa, trágya villa-kroko). 4db kétirányú kihelyezett munkahenger
üzemeltetésére alkalmas kiépítés,
melyből minimum 1db úszó rendsz., 4wd, klíma, kabin rugózás, kapcsolható első híd rugózás.
Minimum:

Motor: EURO IV. vagy TIR V.
Váltó: "24/24-sebességes,
elektrohidraulikusan kapcsolható tartományfokozattal és terhelés alatt
kapcsolható sebességi fokozattal"
TLT: Első - Hátsó kiállás a 2db 3 pont függesztéshez
E+H Híd: Fixálható első híd - homlokrakodáshoz, összkerékhajtás bekapcsolás fékezéskor
Függesztés elektrohidraulikus szabályzás, min.:7000 kg emelőtelj. gyors kiemelési funkció
Hidraulika: zárt hidraulika, 110l /min. telj., 200 bar
Vezető fülke: Első-hátsó munkalámpák
Extra:
Motor: átfordítható hűtő-ventilátor lapáttal
Váltó: terhelés alatt kapcsolható irányváltóval
TLT: 6 és 21 bordás 1³/8”-os szabványos cserélhető csonkokkal
E+H Híd: elektrohidraulikusan kapcsolható differenciálzárral – 20 km/h haladási sebesség alatti automatikus
bekapcsolási
funkcióval
Függesztés " 3 tonna teherbírású kat. 2. frontfügg. lengéscsillapítással egy pár
kihelyezett körrel"
Hidraulika: 3 db hátsó kihelyezett kör, 4 db 4 funkciós mennyiség szabályz.
Vezető fülke: klíma, 24A-csatl.
OPCIÓS eszközök:
Homlokrakodó adapter + eszközök (Kanál, Trágyavilla - Krokodil., Raklap villa, Bála fogó, Bála
tüske): mindegyikből 2-2 db, mely a fenti eszközökkel teljes egészében kompatibilisek, munkaeszközök
csatlakoztatási kompatibilítás:
2 db Homlokrakodó adapter, 2 db Trágya villa- krokodil, 2 db Bála tüske, 2 db Bála fogó, 2 db Raklap villa, 2
db Termény kanál.
Alapjótállás: 24 hónap.
Homlokrakodó adapter:
Min. előírt nyomás (bar): 190 ; Min. előírt áramlás (l/min.): 95; Min. tömeg (kg): 650; Max. tömeg (kg): 800;
Min. átemelési magasság
(rakodás vízszintes helyz. Term. Kanállal): 4,10m; Min. emelési teljesítmény max magasságon 800 mm -re a
forgásponttól: 2100 kg;
Min. emelő erő a tajszinten 800mm -re a forgásponttól: 2700 kg; Ásási mélység: 150mm.
Terménykanál: Min. ürmérték : 1m3; Max. szélesség: 200 cm;
Trágyavilla - rácsukódó - 2 tüskesorral: Max. szélesség: 200 cm; Max. tüskeszám: 10 -10 db;
Bála fogó - körbálához: Min. súly: 300 kg; Min. bála átmérő: 130 cm;
Bálatüske: Tüskeszám: 2 db; Max. szélesség: 150 cm
Raklap villa: Min. szélesség: 130 cm; Min. teherbírás: 1500 kg;
ALAP eszköz és OPCIÓS eszközök vonatkozásában irányadó:
Alapjótállás: 24 hónap mindegyik eszközre külön-külön.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a
figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni, mely
alapján a megajánlott termék
egyértelműen beazonosítható.
Az opciós tételek megrendelésére vonatkozó további szabályok a II.2.11.) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Vállalt többletjótállási időszak (min. 24 hónap max. 48 hónap) (hónap)
(egész számban) 15
2 3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése
(munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra) (egész számban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Homlokrakodó adapter + eszközök (Kanál, Trágyavilla - Krokodil., Raklap villa,
Bála fogó, Bála
tüske): mindegyikből 2-2 db, mely a fenti eszközökkel teljes egészében kompatibilisek,
munkaeszközök csatlakoztatási kompatibilítás:
2 db Homlokrakodó adapter 2 db Trágya villa- krokodil, 2 db Bála tüske, 2 db Bála fogó, 2 db Raklap
villa, 2 db Termény kanál.
Alapjótállás: 24 hónap.
Homlokrakodó adapter:
Min. előírt nyomás (bar): 190 ; Min. előírt áramlás (l/min.): 95; Min. tömeg (kg): 650; Max. tömeg (kg):
800; Min. átemelési magasság
(rakodás vízszintes helyz. Term. Kanállal): 4,10m; Min. emelési teljesítmény max magasságon 800
mm -re a forgásponttól: 2100 kg;
Min. emelő erő a tajszinten 800mm -re a forgásponttól: 2700 kg; Ásási mélység: 150mm.
Terménykanál: Min. ürmérték : 1m3; Max. szélesség: 200 cm;
Trágyavilla - rácsukódó - 2 tüskesorral: Max. szélesség: 200 cm; Max. tüskeszám: 10 -10 db;
Bála fogó - körbálához: Min. súly: 300 kg; Min. bála átmérő: 130 cm;
Bálatüske: Tüskeszám: 2 db; Max. szélesség: 150 cm
Raklap villa: Min. szélesség: 130 cm; Min. teherbírás: 1500 kg;
Alapjótállás: 24 hónap mindegyik eszközre külön-külön.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK
felhívja a figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni,
mely alapján a megajánlott termék egyértelműen beazonosítható.
AK nem vállal kötelezettséget az opciós tételek megrendelésére, melyet AT tudomásul vesz és
elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása
az AT részére megrendelési kötelezettséget nem érvényesít, így AT ajánlattétellel kijelenti,
amennyiben AK nem, vagy csak részben él
vételi jogával, úgy AK-vel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít. AK a
szerződés hatályba lépésétől számított
2 hónapon belül jogosult az opciós tételek lehívására és ezen lehívást követően AT a szerződés
hatályba lépésétől számított 6
hónapon belül köteles teljesíteni.
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 4.1.0-15-2016-00013 az.sz.projekt és
KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.sz. projekt.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi 2 db középrendképző gép
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű Gép(ek) eladását a szükséges üzembe
helyezéssel, és Vevő központjába történő leszállítását.
4. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db középrendképző eszközre
Középrendképző: 2 db.
Kétrotoros, vontatott kivitel; Munkaszélesség min. 7,60 m; Rendszélesség 1,30 - 2,50 m; Szállítási szélesség
max. 2,86 m; Szállítási
magasság max. 3,56 m; Teljesítményigény 55 Le; TLT max. 540 1/min; Hidraulikusan állítható
munkaszélesség; Mechanikus szállítási
reteszelés; Mechanikus rotormagasság állítaás; Stabil, ingás felfüggesztés; Támasztóláb; Széles nyomtávú
járószerkezet;
Karbantartásmentes hajtómű; ,"Lift-effekt" rugósfogak; Merev rugósfog-tartókarok; Középső ponyva.
Alapjótállás: 24 hónap mindegyik eszközre külön-külön.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a
figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni, mely
alapján a megajánlott termék
egyértelműen beazonosítható.
(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. Vállalt többletjótállási időszak (min. 24 hónap max. 48 hónap) (hónap)
(egész számban) 15
2 3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése
(munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra) (egész számban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.sz.projekt
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi 2 db eszközre szállítmányozás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

16140000-8

További tárgyak:

16540000-2
34220000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű Gép(ek) eladását a szükséges üzembe
helyezéssel és forgalomba helyezéssel, és Vevő központjába történő leszállítását.
5. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db eszközre szállítmányozás vonatkozásában.
Pótkocsi 18 t össztömegű: 1db.
kéttengelyes, forgózsámolyos, 3 oldalra billenő, terhelhetőség min. 14T.
min: 15 m3 3 oldalra billentés, autómata vonófej.
Trágyaszóró kocsi: 1db.
minimum 8 T trágya kezelésére alkalmas vontatott kivitel
Alapjótállás: 24 hónap mindegyik eszközre külön-külön.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a
figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni, mely
alapján a megajánlott termék
egyértelműen beazonosítható.
(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. Vállalt többletjótállási időszak (min. 24 hónap max. 48 hónap) (hónap)
(egész számban) 15
2 3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése
(munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra) (egész számban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 az.sz.projekt és
KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.sz. projekt
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi 2 db eszközre készletkezelés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42121200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű Gép(ek) eladását a szükséges üzembe
helyezéssel és forgalomba helyezéssel, és Vevő központjába történő leszállítását.
6. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db eszközre készletkezelés vonatkozásában.
Rakodógép: 2 db.
EURO IV motor ; Névleges motorteljesítmény min. 120 Le- 170LE; 4WD, Min. 7 m emelési magasság, Min.
3.000 kg emelési
kapacítás; 140-180 l/ min hidr. Szivattyú, hidraulikus gém csillapítás, megfordítható ventilátor lapát.
Mechanikus irányváló rendszer.
Mindegyik rakodógépet az alábbi eszközökkel együtt kéri ajánlatkérő:
Terménykanál: Min. ürmérték : 1m3; Max. szélesség: 200 cm; Trágyavilla - rácsukódó - 2 tüskesorral: Max.
szélesség: 200 cm; Max.
tüskeszám: 10 -10 db; Bála fogó - körbálához: Min. súly: 300 kg; Min. bála átmérő: 130 cm; Raklap villa: Min.
szélesség: 130 cm;
Min. teherbírás: 1500 kg;
Gém csillapítás.
Alapjótállás: 24 hónap mindegyik eszközre külön-külön.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a
figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni, mely
alapján a megajánlott termék
egyértelműen beazonosítható.
(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. Vállalt többletjótállási időszak (min. 24 hónap max. 48 hónap) (hónap)
(egész számban) 15

2 3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése
(munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra) (egész számban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 az.sz.projekt és
KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.sz. projekt
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi 1 db eszközre állattartás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43311000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű Gép eladását a szükséges üzembe
helyezéssel és Vevő központjába történő leszállítását.
7. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 1 db eszközre állattartás vonatkozásában.
Vibrációs oszlopverő: 1 db.
3 pont felfüggesztésű,
függesztett kivitel, legalább 800 ütés/perc, szabályozható ütésszám.
Alapjótállás: 24 hónap mindegyik eszközre külön-külön.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a
figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni, mely
alapján a megajánlott termék
egyértelműen beazonosítható.
(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. Vállalt többletjótállási időszak (min. 24 hónap max. 48 hónap) (hónap)
(egész számban) 15
2 3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése
(munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra) (egész számban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 az.számú projekt
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi 1 db rendterítő gép
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű Gép eladását a szükséges üzembe
helyezéssel és Vevő központjába történő leszállítását.
8. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 1 db rendterítőre:
Rendterítő: 1 db.
Meghajtott rendterelő dobok; TLT hajtás 1000 1/min; ,"A" forgásirány; Teleszkópos harmadik pont;
Alapjótállás: 24 hónap .
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a
figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni, mely
alapján a megajánlott termék
egyértelműen beazonosítható.

(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. Vállalt többletjótállási időszak (min. 24 hónap max. 48 hónap) (hónap)
(egész számban) 15
2 3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése
(munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra) (egész számban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.sz.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi 2 db tárcsás kasza
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16310000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű Gép(ek) eladását a szükséges üzembe
helyezéssel és Vevő központjába történő leszállítását.
9. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db tárcsás kaszára:
Tárcsás kasza ( 3pont függ. Oldal kasza): 2 db.
Alapjótállás: 24 hónap mindegyik eszközre külön-külön.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a
figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni, mely
alapján a megajánlott termék

egyértelműen beazonosítható.
(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. Vállalt többletjótállási időszak (min. 24 hónap max. 48 hónap) (hónap)
(egész számban) 15
2 3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése
(munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra) (egész számban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.sz.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi 2 db bálaszállító pótkocsi
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű Gép(ek) eladását a szükséges üzembe
helyezéssel és forgalomba helyezéssel, és Vevő központjába történő leszállítását.
10. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db bálaszállító pótkocsira:
Nagy teherbírású bálaszállító pótkocsi: 2 db.
forgózsámolyos, 3 tengelyes.
Alapjótállás: 24 hónap mindegyik eszközre külön-külön.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a
figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék

gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni, mely
alapján a megajánlott termék
egyértelműen beazonosítható.
(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. Vállalt többletjótállási időszak (min. 24 hónap max. 48 hónap) (hónap)
(egész számban) 15
2 3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése
(munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra) (egész számban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.sz.
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi 2 db hengerbálázó
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16330000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
nyertes ajánlatában foglaltaknak megfelelő db számú, paraméterű Gép(ek) eladását a szükséges üzembe
helyezéssel és Vevő központjába történő leszállítását.
11. ajánlati rész: Adásvételi szerződés 2 db hengerbálázóra:
Erős kivitelű hengerbálázó: 2 db.
Fix kamrás, de változtatható kamramérettel (semi vario), Min. 1,2- 1,70 m bálaméret; szecskázós rendszerű.
Alapjótállás: 24 hónap mindegyik eszközre külön-külön.
AK jogosult a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kizárási okokat alkalmazni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra AK felhívja a
figyelmet.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek vonatkozásában a benyújtott „Ártáblázat”- ban a „Termék
gyártója”, „Termék típusa (konkrét típus megnevezése)”, „Származási hely” adatokat kell megadni, mely
alapján a megajánlott termék
egyértelműen beazonosítható.
(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. Vállalt többletjótállási időszak (min. 24 hónap max. 48 hónap) (hónap)
(egész számban) 15
2 3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése
(munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra) (egész számban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.sz.
II.2.14) További információ:
A jelen eljárásban a közbeszerzés tárgya alatt AK az alábbi mezőgazdasági gépek szállításának bármelyikét
érti:
erdészeti traktor, szárzúzó, mezőgazdasági erőgép, középrendképző, mezőgazdasági pótkocsi és/vagy
trágyaszóró kocsi, rakodógép, vibrációs oszlopverő, rendterítő, tárcsás kasza, bálaszállító pótkocsi,
hengerbálázó szállítás.
A jelen eljárásban a szállítás = adásvétel + szükséges üzembe helyezés.
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: Mindegyik ajánlati rész esetén:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az
eljárás során következett be.

Öntisztázás
a Kbt. 64. § szerint biztosított. Előzetes igazolás: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
( továbbiakban: Kr.) 1. § (1)
bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § ( 1) és (2) bekezdésének
hatálya alá. Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő az
ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró
okok fenn nem állását. A Kbt. 41/
A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezetek
képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg. Megkövetelt igazolási
mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok
fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§
alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra. A Kr. 15.§ (1) bekezdése
alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság
igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az
Ajánlatkérő által kiadott űrlap
kitöltésével. A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig,
ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek
folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és annak
érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban, az erre
vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumok
között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját,
amelyet az ajánlattevő az
elektronikus
űrlap formájában köteles kitölteni. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó és a Kr. 1. § (8) bek.
irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindegyik ajánlati rész esetén:
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) szerint valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ATnek az
ajánlatában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának
benyújtásakor
a 321/2015. (X.30.) Korm. r. II. Fejezetének megfelelően,az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell
előzetesen
igazolnia, hogy megfelel aKbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri
a

formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek.
alapján felhívott gazdasági
szereplők az alkalmassági követelményeknek valómegfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek
igazolni:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bek.nek a)
pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek.nek c) pontja alapján nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feladását megelőző 3,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül
számított
árbevételéről, annak megfelelően,hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
működését. Ha az AT a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r.19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az AK
által megfelelőnek tekintett egyébnyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett
AT
kiegészítőtájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről
szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. AK felhívja az AT figyelmét, hogy a
Kbt. 65. § (7) bekezdés és (8)
bekezdésre. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (
felhasználhatóak)mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
AK - ellenkező bizonyításig -az adat
valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati
felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgya (adott ajánlati részben, külön-külön előírtak alapján) szerinti, általános forgalmi
adó nélkül számított árbevétele
nem érte el összesen legalább az alábbiakat:
1.ajánlati rész: P/1.1.: a nettó 30 000 000,- Ft-ot.
2.ajánlati rész: P/1.2.: a nettó 4 000 000,- Ft-ot.
3.ajánlati rész: P/1.3.: a nettó 32 000 000,- Ft-ot.
4.ajánlati rész: P/1.4.: a nettó 9 000 000,- Ft-ot.
5.ajánlati rész: P/1.5.: a nettó 14 000 000,- Ft-ot.
6.ajánlati rész: P/1.6.: a nettó 40 000 000,- Ft-ot.
7.ajánlati rész: P/1.7.: a nettó 3 500 000,- Ft-ot.
8.ajánlati rész: P/1.8.: a nettó 2 200 000,- Ft-ot.
9.ajánlati rész: P/1.9.: a nettó 5 000 000,- Ft-ot.
10.ajánlati rész: P/1.10.: a nettó 8 000 000,- Ft-ot.
11.ajánlati rész: P/1.11.: a nettó 10 000 000,- Ft-ot.
Mindegyik ajánlati rész esetén:
AK a 321/2015. (X.30.)Korm.r. 30. §
(4) bek. történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az
ATnek a szerződés teljesítésére
vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasságfeltételeit és azok igazolásának módját a minősített
ATk hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képezőminősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A 321/2015
(X.30.) Korm. r. 19. § (1) bek. c)
pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös AKk együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. §
(6) bek. foglaltak szerint.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindegyik ajánlati rész esetén:

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről
szóló2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának
benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm.
r.
II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a
Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az
alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott gazdasági
szereplők az alkalmassági
követelményeknek valómegfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/1. Az ATnek a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1)
bek. a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év
(36 hónap) legjelentősebb
szállításainak ismertetését, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (1) bek.
alapján kell igazolni. A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell
tartalmaznia: — a szerződést
kötő
másik fél megnevezését (név és székhely), — a teljesítés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból
az alkalmassági
minimumkövetelményeknek történőmegfelelés megállapítható legyen), — a teljesítés idejét (a
kezdés és a befejezés időpontját év/
hónap/nap pontossággal megjelölve), — a teljesítés mennyiségét (db), — továbbá nyilatkozatot
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás szükség esetén a fentieken túl tartalmazzon
minden olyan adatot, mely az
alkalmasságmegítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. Ha egy
gazdasági szereplő referenciaként olyan
korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium/közös ajánlattevők vagy
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az
esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi (közös
ajánlattevői) tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9)
bek.ben meghatározottakra is. (
kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét
százalékban vagy forintban). AK
felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) - (8), (11) bekezdésekre. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7)
bek. alapján a kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (
felhasználhatóak)mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
AK - ellenkező bizonyításig -az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, szerződésszerűen és
az előírásoknak megfelelően teljesített - 6 éven belül megkezdett - olyan vonatkozó referenciával,
amely az
1. ajánlati rész esetén: M/1.1.: legalább 1 db közbeszerzés tárgya szerinti eszköz szállításra
vonatkozó referencia.
2. ajánlati rész esetén: M/1.2.: legalább 1 db közbeszerzés tárgya szerinti eszköz szállításra
vonatkozó referencia.
3. ajánlati rész esetén: M/1.3.: legalább 1 db közbeszerzés tárgya szerinti eszköz szállításra
vonatkozó referencia.
4. ajánlati rész esetén: M/1.4.: legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök szállításra
vonatkozó
referencia.

5. ajánlati rész esetén: M/1.5.: legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök bármelyikéből
származó szállításra referencia.
6. ajánlati rész esetén: M/1.6.: legalább 1 db közbeszerzés tárgya szerinti eszköz szállításra
vonatkozó referencia.
7. ajánlati rész esetén: M/1.7.: legalább 1 db közbeszerzés tárgya szerinti eszköz szállításra
vonatkozó referencia.
8. ajánlati rész esetén: M/1.8.: legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök szállításra
vonatkozó
referencia.
9. ajánlati rész esetén: M/1.9.: legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök szállításra
vonatkozó
referencia.
10. ajánlati rész esetén: M/1.10.: legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök szállításra
vonatkozó
referencia.
11. ajánlati rész esetén: M/1.11.: legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök szállításra
vonatkozó
referencia.
Mindegyik ajánlati rész esetén:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§ (1a) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított
3 éven (azaz 36 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (azaz 72 hónapon) belül megkezdett
szállítások vehetők figyelembe.
Ugyanaz a referencia mindegyik ajánlati rész esetén figyelembe vehető, amennyiben teljesíti az
adott ajánlati rész minimum előírásait.
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:
Mindegyik ajánlati rész esetén irányadó külön-külön: A támogatás intenzitása: 100,000000 %. A
finanszírozás formája:
utófinanszírozás. Nyertes ajánlatevő a teljesítés során 1 (egy) darab végszámla (100 %-os teljesítésnél, az
ajánlatkérő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás esetén) benyújtására jogosult. Részszámla nincsen. AK a Kbt. 27/
A. alapján fog eljárni.
Elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Előleg: A teljes ellenszolgáltatás nettó 15%-ának megfelelő mértékben a Kbt. 135. § (8) bek. alapján, 1 (
egy)darab előlegszámla benyújtására jogosult. Előleg elszámolása a végszámlából. Elszámolás és kifizetés
pénzneme: HUF.
AK hivatkozik a Kbt. 135. § (1) bekezdésére, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére.
Késedelmi kötbér: Amennyiben ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során
a teljesítési határidő
tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett.
A késedelmi kötbér
mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a teljes nettó szerződéses
ellenszolgáltatás 0,25%-a. Késedelmi kötbér maximuma: ha a teljesítés jelen szerződésben megállapított
határidejéhez képest az Eladó 40 napot elérő vagy azt meghaladó késedelembe esik olyan okból, amiért
Eladó felelős, úgy Vevő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – jogosult a szerződést az Eladóhoz intézett
egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni és Eladó felé meghiúsulási
kötbért is érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Eladó felelős – meghiúsul, Vevő - a
Ptk. 6:186. § (1)
bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó
ellenszolgáltatás 30%-a.

Jótállás: Alapjótállás mértéke 24 hónap, azzal, hogy hogy ajánlattevő köteles a gépekre a megajánlása
(többletjótállás időtartama)
szerinti hónap időtartamú jótállást vállalni.
Teljesítési biztosíték: Vevő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként
teljesítési biztosítékot köt ki,
hivatkozással a Kbt. 134. § (2) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 3 %-a.
Előlegvisszafizetési biztosíték: Előleg folyósítását az igényelt előlegnek megfelelő mértékű előlegvisszafizetési biztosíték nyújtásához
köti ajánlatkérő, mely az ajánlattevő választása szerint, a Kbt.134. § (6) bek. a) pontjában megjelölt
biztosítéki formák valamelyikében
teljesíthető. Az ajánlatban nyilatkozni kell az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő
rendelkezésre bocsátásáról.
Továbbiak a KD-ben.
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: 2021/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR
rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok
az
ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései
szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK az eljárást a Kbt.40.§(1)bek.alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,
elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)
igénybevételével bonyolítja le. 424/2017 (XII.19.) Korm. r. 6. § (1) bek. alapján az EKR
használatához a rendszerben az arra jogosult
személy részéről történő regisztráció szükséges.Kbt. 57.§(2)bek. alapján az AK előírja, hogy a KD
kat ajánlatonként legalább egy
ATnek
, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie.
Közös ajánlattétel esetében elegendő
az
egyik ATnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat
igazoltan letölteni. A közbeszerzési
dokumentumok nem átruházhatók. 2. Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig
elektronikusan,jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani KD-ben
foglaltak alapján. 3. Csatolandó
Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes
adatot. AT a 424/2017 (XII.19.)
Korm
. r.11.§ (1)bek. alapján az AK által létrehozott elektronikus űrlapformájában köteles a felolvasólapot
az ajánlat részeként kitölteni. Továbbá csatolandó Kbt. 67. § (4) bek. szerinti EKR űrlap. 4.
ATnek, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
— Az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya (min. teljes bizonyító erejű magánokiratban), azzal,
hogy a 2006.évi V. tv. 9.§(1)bek.
szerinti
társaság esetén hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintacsatolása szükséges, — ÉS cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is
tartalmazó)írásos meghatalmazást, — ÉS folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változás bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben AT cégügyében

változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
ATnek a Kbt.66.§(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 6. ATnek ajánlatához
nem kell csatolnia a Kbt.66.§(4)bek.szerinti nyilatkozatát. 7. AK nem írja elő a Kbt. 66.§(6)bek.
szerinti információk megadását. 8.
Ajánlatnak részenként tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek.re. 9.
Dokumentumokat a Kbt. 47.§(2)bek.
alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. 10. Hiánypótlás: Kbt.71. §-ban foglaltak szerint. 11.
AK a szerződés teljesítése
érdekében nem teszi
lehetővé a gazdasági társaság, illetve jogi személy(projekttársaság) létrehozását. 12. Közös
ajánlattétel esetében az ajánlathoz
csatolni
kell a közös egyetemleges felelősség vállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az AKk
között, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ATt, aki a közös AKket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 13. A Kbt. 35. § (3) bek. alapján a közös
AKk csoportjának képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését,
figyelemmel a Kbt. 35.§ (2) és (2a) bek.
re.
14. A felhívás III.1.2) pont P/1. pontja szerinti pénzügyi és gazdasági, a III.1.3) pont M/1. pontjai
szerinti műszaki, ill.szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
15. Ajánlathoz csat.részenként a cégszerűen aláírt 1. sz. melléklet - Ártáblázat,
valamint a „Ajánlattevői Műszaki leírás”, mely együttesen szakmai ajánlatnak minősülnek, mindegyik
ajánlati rész esetén. Továbbiak
KD 8.1.pontjában.
16. AK jelen közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. AK ajánlati
biztosítékot nem ír elő. AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését, míg a Kbt. 81. § (5)
bekezdését alkalmazza.
17. Jelen eljárásban: Közbeszerzési dokumentumok=KD, Ajánlatkérő=AK. Ajánlattevő=AT.
18. Jelen felhívás IV.2.6) pontja: ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
19. Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa valamennyi
részszempont esetén: 0-10 pont.
Az 1. részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás
módszerével történik.
A 3. részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához a Miniszterelnökség
útmutatója alapján arányosítás (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok).
A 2. részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás
módszerével történik.
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Garancsy Georgina (00229).
21. Az ajánlatok a https://ekr.gov.hu/ -n keresztül nyújthatóak be. 22. Az EKR azonosítószám:
EKR000907642020 .
22. Az 1., 3, 4., 6. részeknél irányadó külön-külön: A szerződés a mindkét fél által történő aláírás
napján lép hatályba. AK
előteljesítést elfogad.
A 2.,5., 7., 8. részeknél irányadó külön-külön: Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatálybalépésének felfüggesztő
feltétele:
AK a bontási jegyzőkönyvben rögzíti a rendelkezésre álló fedezet mértékét.

- Ha ezen rögzített fedezet értékénél nem magasabb az AT 1. részszempont szerinti megajánlása,
úgy a szerződés a mindkét fél által
történő aláírás napján lép hatályba. Megrendelő előteljesítést elfogad.
- Ha ezen rögzített fedezet értékénél nem magasabb az AT 1. részszempont szerinti megajánlása,
úgy a szerződés a mindkét fél által
történő aláírás napján és a többletfedezet rendelkezésére állására vonatkozó támogatási szerződés
módosításának a Támogató
Hatóság általi jóváhagyásával válik hatályossá.
AK fenntartja azonban a jogot minden ajánlati résznél: Kbt. 75. § (2) bek. b) pontjában foglalt
eredménytelenségi okra.
További információk folytatása 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 Kbt. 148. §
szerint.
Az VI.3. pont folytatása itt:
23. A 2.,5., 7., 8. részeknél: Az eljárás pályázati támogatással valósul meg, így az eljárás
eredményét a Támogatási szerződés módosítási kérelem Támogató
általi elfogadásától teszi ajánlatkérő függővé - azaz a Támogatási szerződés módosítási kérelem
Támogató általi el nem fogadása
esetén az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja ajánlatkérő - ez alapján az eljárás ezen részei a
Kbt. 53. § (5)-(6) bek. alapján kerül
megindításra (feltételes közbeszerzési eljárás).
24. Mindegyik ajánlati rész esetén irányadó: A felhívás II.2.5) pontjában a 3. értékelési szempont (3.
Jótállási időszak alatt a
meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése (munkanapon, min. 24 óra
max. 48 óra) (óra) (egész számban))
alatt ajánlatkérő a következőket érti: A helyszínen történő hibafeltárás megkezdése az ajánlatkérő
értesítését követően számítva, majd
a hiba haladéktalan javítása, esetlegesen szükséges alkatrész haladéktalan megrendelése.
Amennyiben az ajánlatkérői értesítése
alapján a 3. értékelési szempont szerinti óramegajánlás egy része munkaszüneti napra esne, úgy a
munkaszüneti napra esett órák
számát ajánlatkérő nem számítja bele a Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől
számítva a helyszíni javítás
megkezdésének idejébe.
25. AK rögzíti továbbá, hogy szerződéskötés feltétele a következő alapgépeknek magyar nyelvre
lefordított biztonsági és egészségvédelmi megfelelőségi nyilatkozat csatolása: 1. rész: 1 db erdészeti
traktor, 3. rész: 2 db mgi. erőgép, 4. rész: 2 db nagy teherbírású bálaszállító pótkocsi, 5. rész: teljes
egészében, 6. rész: minden eszköz vonatkozásában.

Továbbá a szerződéskötés feltétele: Egyrészt ajánlattevő biztosítson magyar nyelvre lefordított CE
megfelelési bizonylatot a következő kiegészítő berendezésekre: Szárzuzó (f/h felfügg hidr oldalazó
szárzúzó): 1 db, Szárzuzó (f/h felfügg hidr szárzúzó): 1 db, Középrendképző: 2 db, Rendterítő: 1
db, Tárcsás kasza ( 3pont függ. Oldal kasza): 2 db, Erős kivitelű hengerbálázó: 2 db., Vibrációs
oszlopverő: 1 db. Másrészt minden berendezés esetén műszaki gépkönyvet köteles biztosítani
(magyar nyelvű előny – adott esetben fordítandó) az ajánlatkérő gép-üzem naplóba vételéhez.
Amennyiben a szerződéskötés előtt nem mutatja be a fentiek szerinti biztonsági és egészségvédelmi
megfelelőségi nyilatkozatot, CE bizonylatot valamint a gépkönyvet, úgy ez a körülmény a Kbt. 131. §
(4) bek. alapján nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, és ajánlatkérő szerződést az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg, ha
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
26. Továbbiak KD-ben.
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:
2020/12/28 (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

Fővárosi Állat - és Növénykert (24345/2020)
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: Fővárosi Állat - és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69245691
Postai cím: Állatkerti Körút 6-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoobudapest.com
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/EKR001331242020/
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/EKR001331242020/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: fővárosi önkormányzati intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: állat- és növénykert üzemeltetés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarmányok-tápok 2021
Hivatkozási szám: EKR001331242020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15700000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére takarmányok és tápok beszerzése több részben –
keretmegállapodás – 2021
A közbeszerzési eljárás száma: K-0191-H/2020
Irányadó szabályok:
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével
összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól
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: Különféle humán élelmiszerek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére különféle humán élelmiszerek beszerzése – keretmegállapodás –
2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a nettó 9 431 207 HUF keretösszeg erejéig:
búzadara, csemegepaprika (édes), gyümölcstea, gyógytea, élesztő, gyümölcsíz,gyümölcsíz_II,
gyümölcsíz_III, gyümölcslé, citromlé (védőital), kakaó, keksz, kenyér, méz ,mokkacukor, só, szörp, tea
(védőital), tojás, zsemlemorzsa, rozskenyér, olaj (n.forgó), ételecet 20 %, bébiétel, virágpor, búzacsíra,
corvitál, szójagranulátum, zabpehely, zabkorpa, hántolt zab, kristálycukor (védőital) korpás ht. keksz,
babapiskóta kókusz zsír , mogyoróvaj, befőtt (diabetikus) aszalt (áfonya) gyümölcs, hántolt tökmag, hántolt
napraforgómag, kesudió, pisztácia, mandula, diákcsemege, örölt fahéj, tökmagolaj, nagy tisztaságú étkezési
zselatin , nagy tisztaságú étkezési zselatin
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 9 431 207 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő naptári naptól - számított 2 munkanap,
legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is
eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.

A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Tejtermékek
Rész száma: 2

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges tej, tejtermék
beszerzése – keretmegállapodás - 2021 a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a nettó 5 417 834 HUF keretösszeg erejéig:
gyümölcs joghurt 125 g/doboz db
natur joghurt 150 g/doboz db
élőflórás joghurt 150 g/db db
krémtúró 90 g/db db
sajt (trappista) kg
túró (rögös) kg
túró (rögös) kg
tejpor (zsíros) kg
kefir 150g/doboz db
tej (tehén) l
tápszer folyékony db
tápszer kg
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 5 417 834 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti
átvételig.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Rovarok, rákok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03312000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: „A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle rovarok, rákok
beszerzése – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott táblázat szerint:

A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 31 968 500 HUF keretösszeg erejéig.
Rovarok, rákok Mennyiségi egység
röpképtelen légy adag = (60-80 db)
röpképtelen muslica adag = (300-400 db)
viaszmoly lárva adag = (100-150 db)
ugrovillás adag = (200-220 db)
katonalégy lárva adag = (100-150 db)
gammarusz kg
gyászbogár lárva kg
lisztkukac l
szépia (csőrkoptató, Ca pótló) kg
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 31 968 500 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Szemes és szálas takarmányok, aprómagok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03114000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle szemes és szálas
takarmányok, aprómagok beszerzése – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 48 374 760 HUF keretösszeg erejéig:
árpa kg
búza kg
kukorica kg
kukorica(csöves) kg
zab kg
napraforgó fekete kg
napraforgó (iregi ) kg
rizs kg
hajdina kg
bulgur kg
köles (vörös) kg

köles (sárga) kg
köles (fehér) kg
köles (fürtös) kg
fénymag kg
muharmag kg
kendermag kg
lenmag kg
repcemag kg
tökmag kg
réti széna kg
lucerna széna kg
zöld lucerna kg
búza szalma kg
zöld akáclomb kg
vegyes lomb kg
kukoricaszár kg
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 48 374 760 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Haltápok és egyéb takarmány kiegészítők
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15711000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: „A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle haltápok és egyéb
takarmány kiegészítők beszerzése – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 2 514 492 HUF keretösszeg erejéig:
Megnevezés Mennyiségi egység
Tak.kieg.(Claus)-rovartáp kg
Tak.kieg.(Nekton)-lágyeleség kg
Haltáp kg
Haltáp kg
Haltáp kg
Haltáp kg
Haltáp kg

Zöld haltáp kg
Zoomed iguanatáp kg
Zoomed Natural adult bearded dragon food, szakállas agáma pellet kg
ZooMed Repti Calcium – D3 kg
Alpha-Supervit (0,15/1 kg) kg
Alpha-Supervit (1/1 kg) kg
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 2 514 492 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.

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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Élő takarmány állatok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle élő takarmány állatok
beszerzése – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 2 649 059HUF keretösszeg erejéig:
Élő takarmány állatok /egyéb takarmányok : Mennyiségi egység
Vörös szúnyoglárva kg
Csoki csótány l
Argentin csótány db
Fürj db
Hörcsög db
Galamb db
Tápszer (Pro Nutro) kg
Szárított hal kg
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.

A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 2 649 059 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az élő állatok belföldi
szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező
szállítójárművel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Tápok flamingók részére
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tápok flamingók részére
beszerzése – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 3 678 094 HUF keretösszeg erejéig:
Tápok - Flamingók részére Mennyiségi egység
Flamingó-táp (tartó) H. kg
Flamingó-táp (nevelő) Z. kg
Lombevőtáp kg
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 3 678 094 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.

A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Mazuri tápok
Rész száma: 8

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle Mazuri tápok beszerzése –
keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat
szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 3 312 850 HUF keretösszeg erejéig:
Tápok - Mazuri Mennyiségi egység
Mazuri Termant (hangyász táp) kg
Mazuri Pandatáp kg
Mazuri Majomtáp O.W.M. kg
Mazuri Majomtáp O.W.M.+Banán kg
Mazuri Majomtáp L.E.P. kg
Mazuri kengurú-táp kg
Mazuri Mini Marex kg
Mazuri Insectivore kg
Mazuri Marmoset Gum kg
Mazuri Marmoset Jelly kg
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 3 312 850 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Vitamin- és ásványianyag kiegészítők
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15700000-5

További tárgyak:
33616000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle vitamin- és ásványianyag
kiegészítők beszerzése – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok
részeként kiadott táblázat szerint:

A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 2 377 850 HUF keretösszeg erejéig:
Vitamin- és ásványg. kiegészítők Mennyiségi egység
Salvana karotin kocka kg
Salvana biotin drazsé kg
Salvastar E/selen kg
Salvana PS brikett kg
Salvana ES kg
Salvana leckerli (almás) kg
Salvana leckerli (répás) kg
Salvana leckerli (édesgyökeres) kg
Salvana ragadozó premix kg
Salvana leckmasse schaf kg
Salvana Lämmermilch kg
Salvana Fohlenmilch kg
Salvana Kompakt Müsli kg
Salvana Sicco Stop kg
tárgyban
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 2 377 850 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Fagyasztott tengeri takarmányok
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15251000-2

További tárgyak:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle fagyasztott tengeri
takarmányok beszerzése – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok
részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 6 771 050 HUF keretösszeg erejéig:
Fagyasztott tengeri takarmányok Mennyiségi egység
Vörös plankton kg
Zöld plankton kg
Speciális eleség filtrálóknak, gerincteleneknek kg

Speciális eleség tarisznyarákoknak, garnéláknak, folyami rákoknak kg
Artemia eledel kg
Micróplankton kg
Vörös kerekesféreg (Brachionus plicatilis) kg
Mysis kg
Artémia kg
Artémia pete kg
Krill kg
Vörös szúnyoglárva kg
Felete szúnyoglárva kg
Nagy krill (Euphasia superba) kg
Daphnia/Vízibolha kg
Evezőslábú rák (Calanoide Copepoden) kg
Cyclops-vörös kg
Cyclops-zöld kg
Moina kg
Bosmiden kg
Homoki garnéla (Crangon crangon) kg
Arany garnéla kg
Garnéla-mini kg
Kristálygarnéla kg
Jeges-tengeri garnéla (Pandalus borealis) kg
Koktélgarnéla (Litopenaeus vannamei) kg
Ostorgarnéla (Litopenaeus vannamei) kg
Parti tarisznyarák (Carcinus maenas) kg
Homárrák ikra kg
Tengeri hal ikra kg
Egész vörösrák (Pleoticus Muelleri) kg
Csendes-óceáni óriásgarnéla farok (Litopenaeus vannamei) kg
Pucolt rák farok (Procambarus clarkii) kg
Nyers királyrák farok 41/50 kg
Mikronizált kagylóhús kg
Feketekagyló hús (Mytilus sp.) kg
Feketekagyló héjas (Mytilus sp.) kg
Vénuszkagyló (Paratapes undulatus) kg
Szívkagyló (Cerastoderma edule) kg
Szívkagyló hús (Cerastoderma edule) kg
Fésű kagyló hús (Szt. Jakab kagyló) kg
Kalmár (Loligo sp.) kg
Bébipolip (Octopus sp.) kg
Polip (Octopus sp.) kg
Kis palloskagyló (Ensis ensis) kg
Bébi tintahal kg
Bodorka (Rutilus rutilus) kg
Dillies kg
Szélhajtó küsz (Albanus albanus) kg
Kínai ezüsthal kg
Kaliforniai tintahal (Loligo opalescns) kg
Patagóniai tintahal- helyetesítő termék kg
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 6 771 050 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.

Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti
átvételig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Kisemlős tápok
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15710000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle kisemlős tápok beszerzése –
keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat
szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 444 269 HUF keretösszeg erejéig:
Kisemlős tápok: Mennyiségi egység
Patkánytáp kg
Hörcsög táp kg
Degu keverék ( müzlis ) kg
Tengeri malac keverék kg
Csincsilla keverék kg
Minőségi keverék nyulak és törpenynyulak részére kg
Nyúl granulátum fenntartó kg
Görény és sün táp kg
Mókus keverék müzlis kg
Hörcsög keverék müzlis kg
Patkány keverék müzlis kg
Nyúl keverék pelletált hosszúrostos kg
Csincsilla keverék pelletált hosszúrostos kg
Tengerimalac keverék pelletált hosszúrostos kg
Nyúl keverék érzékeny gyomorra pelletált hosszúrostos kg
Nyúl keverék gyógyszeres kg
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 444 269 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő

naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.

Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Tápok madarak részére
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15710000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tápok madarak részére
beszerzése – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 3 744 607 HUF keretösszeg erejéig:
Megnevezés: Mennyiségi egység
Vitaminozott Ara keverék kg
Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval kg
Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval kg
Vitaminozott Jákó keverék kg
Vitaminozott Jákó keverék kg
Vitaminozott amazon keverék kg
Általános óriás papagáj keverék kg
Óriás papgáj keverék + aszalt gyümölcs kg
Óriáspapagáj pellet fenttartó (P 15) kg
Óriás papagáj pellet tenyész (P 19) kg
Papagáj kézzelnevelő 19% fehérjével kg
Lágyeleség óráspapagájok részére kg
Agyag tömb óriáspapagájok részére kg
Papagáj kézzelnevelő 21% fehérjével kg
Csíráztatni való keverék óriáspapgájoknak kg
Óriás papagáj vitaminozott keverék kg
Vitaminozott auszrtál középpapagáj keverék kg
Vitaminozott törpepapagáj keverék kg
Csíráztatni való keverék papagájoknak és exotikus pintyféléknek kg
Ausztrál közép papagáj keverék kg
Kistestű papagájok vitaminozott keveréke kg
Kistestű papagájok lágyelesége kg
Vitaminozott magkeverék Ausztrál óriáspapagájoknak kg
Gyümölcsös lágyeleség óriáspapagájoknak kg
Csíráztatni való keverék kanáriknak kg
Fenntartó pellet kistestű rovarevők részére kg
Fenntartó pellet kistestű seregélyfélék részére kg
Fenntartó pellet Beok részére kg
Vitaminozott magkeverék Trópusi pintyeknek kg
Vitaminozott magkeverék honos pintyeknek kg
Tojásos lágyeleség trópusi pintyeknek kg
Rovaros lágyeleség 25%szárított rovarral kg
Mindenevő madarak lágyelesége kg
Kézzelnevelő kistestű madarak részére kg
Gyümölcsös lágyeleség kistestű madarak részére kg
tojásos lágyeleség európai pintyeknek kg

Kantxantin alapú vörös színezőanyag kg
E vitaminban gazdag multivitamin tenyésztéshez kg
Általános multivitamin köztes időszakra kg
Kénes vitaminokban gazdag vedlés segítő vitamin kg
Probiotikumok és emésztő enzimek kg
Bélflóra karbantartó kg
Vitaminozott Ausztrál pintyfélék keverék kg
European Finches kg
Honos pintyfélék tenyészkeveréke repce nélkül kg
Kanári keverék kg
Négermag kg
Gyümölcsevő galambok keveréke kg
Nagytestű gyümölcsevő madarak pelletje (T 16) kg
Fácán-Fürj lágyeleség kg
Magkeverék roppantott kukoricával szárnyasok részére kg
Trópusi pinty keverék kg
emu (indító, nevelő) kg
emu (fenntartó) kg
Úszótáp réceféléknek kg
Úszótáp Íbiszeknek szinfokozóval kg
Récetáp fenntartó Parazita kontrollal kg
Tücsöktáp /pulyka indító morzsa kg
Baromfi indító táp kg
Tavi haltáp színfokozóval kg
Haltáp Fishlix Koi large (8 mm) kg
Fishlix Koi Medium (4 mm) kg
Nektár/ Pillangó táp kg
Grit+ Koral keverék az optimális emésztésért kg
Ásványi anyag zuzógyomorhoz kg
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 3 744 607 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az

iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Tengeri állatok takarmánya
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15711000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tengeri állatok takarmánya
beszerzése – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 4 973 674 HUF keretösszeg erejéig:
Tengeri állatok takarmánya / egyéb takarmányok Mennyiségi egység
Vitalis tengeri kiegészítő l
Vitalis rajhalas táp kg
Vitalis 4mm-es alga pellet kg
Vitalis 6mm-es alga pellet kg
Vitalis platinum 4mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis platinum 6mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis 4mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis 6mm-es tengervizes pellet kg
Vitalis 6mm-es tengervizes pellet kg
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta kg
Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta II. kg
Cápa táplálék kiegészítő magas C-vitamin tartalommal és jóddal db
Aquaforest 50 ml-es multivitamin l
Aquaforest 50 ml-es fokhagyma olaj l
PE 3mm-es tengervizes pellet kg
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 4 973 674 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Fagyasztott és friss zöldségek és gyümölcsök
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03221000-6

További tárgyak:

03222000-3
15331100-8
15896000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle fagyasztott és friss
zöldségek és gyümölcsök beszerzése – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a

nettó 91 447 180 HUF keretösszeg erejéig:
Megnevezés Mennyiségi egység
Friss gyümölcs
alma kg
ananász db
avokádó db
banán kg
citrom kg
cseresznye kg
datolya kg
dió kg
dióbél kg
földimogyoró kg
füge kg
gránátalma db
greppfruit kg
kiwi db
kókuszdió db
körte kg
mandarin kg
mangó db
mazsola kg
meggy kg
mogyoró kg
narancs kg
nektarin kg
ő.barack kg
ringló kg
szilva kg
szőlő kg
szőlő (mediterrán) kg
sárgabarack kg
ribizli kg
málna kg
szeder kg
eper kg
egres kg
áfonya kg
Mirelit gyümölcs:
cseresznye kg
meggy kg
szőlő kg
szilva kg
ringló kg
Friss zöldség:
articsóka db
borsó kg
brokkoli kg
burgonya kg
cékla kg
cikória kg
cukkini kg
csicsóka kg
édesburgonya kg
édeskömény kg
fodros kel kg
fokhagyma kg
gomba(csiperke) kg
gomba(laska) kg
görögdinnye kg

gyökér kg
gyökér cs.
jégsaláta db
kapor cs.
káposzta (fejes) kg
káposzta (lila) kg
káposzta (kel) kg
karalábé kg
karalábé db
karfiol kg
kínai kel kg
kukorica db
lilahagyma kg
mángold kg
madársaláta kg
padlizsán kg
paprika kg
paradicsom kg
paraj kg
petrezselyem zöld cs.
poréhagyma db
radicchio kg
rebarbara kg
retek kg
retek cs.
római saláta kg
ruccola cs.
saláta db
sárgadinnye kg
sárgarépa kg
sárgarépa cs.
sütő tök kg
szív saláta kg
tak. répa kg
tök kg
tök (Helloween) kg
uborka kg
vöröshagyma kg
vöröshagyma cs.
z.bab kg
zeller kg
zeller db
zeller zöld cs.
zellerszár cs
Mirelit zöldség:
sárgarépa kg
zöldbab kg
v.hagyma (kocka) kg
z.borsó kg
kukorica (csőves) kg
kukorica (szemes/morzsolt) kg
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.

A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 91 447 180 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti
átvételig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Tengeri- és édesvízi halak
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15221000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tengeri és édesvízi halak
beszerzése – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 4 922 973 HUF keretösszeg erejéig:
Tengeri- és édesvízi halak: Mennyiségi egység
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) édesvízi, mélyfagyasztott kg
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) tengeri, mélyfagyasztott, (5 - 8 cm) kg
Viaszlazac / Stinte(Osmerus eperlanus) tengeri, mélyfagyasztott, (9 - 13 cm) kg
Tóbiáshal/homoki angolna (Ammodytes sp.) (6 -12 cm) kg
Tóbiáshal/homoki angolna (Ammodytes sp.)(10 - 16 cm) kg
Sprotni (Sprattus sprattus) (8 - 11 cm) kg
Makrélacsuka (Cololabis saira), Egyesével fagyasztott kg
Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou), Egyesével fagyasztott kg
Lazac, filé kg
Hering (12-15 cm), egyedileg fagyasztott kg
Hering (15-17 cm), egyedileg fagyasztott kg
Capelin (fejes-beles, zsírszövet mentes) kg
Makréla (fejes-beles), Atlanti, (15-16 db/kg) kg
Hekk (törzs) (400-800 g/db) kg
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 4 922 973 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő

naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti
átvételig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.

Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Tápok, takarmány kiegészítők - emlősök részére
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15710000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle tápok, takarmánykiegészítők
beszerzése emlősök részére – keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 5 359 175 HUF keretösszeg erejéig:
Tápok, takarmány kiegészítők - emlősök részére Mennyiségi egység
zolli (állatkerti növényevő táp) kg
ZOO (lucerna granulátum) kg
sárgarépa granulátum) kg
sertéstáp (hízótáp) kg
versenylótáp kg
báránytáp kg
agancsos vadtáp kg
zsiráftáp kg
száraz macskatáp (marhahúsos) kg
macska konzerv Jumbopack: Gourment Gold 96 x 85 g (finom pástétom) kg
macska konzerv (Happy Cat, Whikas) kg
macska tápszer (FHN Babycat Milk 300 gr) kg
kutyatáp (száraz) kg
kutyatáp (Hill's a/d) kg
kutyatáp konzerv (1240 g) kg
ÁP-17 (ásványi premix) kg
korpa kg
nyalósó kg
vas tabletta db
só tabletta db
Lisovi-R Combi kg
Jolovit l
Calgophos l
Reaselen kg
Gastropherm M + C kg
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 5 359 175 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.

Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek
tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:

AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat
kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
II.2.1)
Elnevezés: Fagyasztott hús
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15110000-2

További tárgyak:

15111100-0
15111200-1
15112100-7
15115200-9
15118100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146
Budapest: Állatkerti körút 6-12.; 1138 Budapest, Margitsziget, Vadaspark
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle fagyasztott húsok beszerzése
– keretmegállapodás – 2021” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat
szerint:
A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek
megrendelése maximum a
nettó 2 103 735 HUF keretösszeg erejéig:
Fagyasztott hús Mennyiségi egység
Fagyasztott hús -baromfi kg
Fagyasztott hús -marha kg
Fagyasztott hús -ló kg
Fagyasztott hús -borjú kg
Fagyasztott hús -juh kg
tárgyban.
A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok a következő évre bekért igények alapján került
megállapításra, azzal, hogy a keretösszeg azonban, a 2021. éves költségvetési tervezésre tekintettel az
előző év kifizetései alapján kalkulált éves időszakra vonatkozó ellenértékek alapján került meghatározásra,
így a darabszámok/mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, technikai szorzóként jelentek meg a közbeszerzési eljárásban. A keretösszeg, mint fedezet erre
tekintettel nem a technikai szorzóként bíró mennyiségek alapján került meghatározásra!
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat.
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 6 hónapra (meghosszabbítás esetén a
meghosszabbított időszakra) vagy a nettó 2 103 735 HUF keretösszeg kimerüléséig szól.
Ajánlatkérő a megadott tájékoztató jellegű mennyiség lehívására és a keretösszeg kimerítésére nem köteles.
A KM alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben
határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől – a
megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő
naptári naptól - számított 2 munkanap, legkevesebb pedig a következő 24 óra, azaz adott esetben a
szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása
szükséges, figyelemmel. Kbt. 104.§ (3) bekezdésére.
A szerződés meghosszabbítható a II.2.7 pont és a KM szerint.
A szállítandó Termékek pontos megnevezését és a mennyiségi adatokat (kalkulált várható darabszám) a KD
részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban megjelölt mennyiségi adatok az előző évek

tapasztalatai alapján kalkulált éves időszakra meghatározott darabszámok alapján kerültek meghatározásra,
kizárólag tájékoztató jelleggel, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel
megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és
kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő
a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek az
iránymutatásként szolgáló mennyiségekkel szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő
árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”)
A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti
átvételig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti
lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként szerződő fél az ajánlattevőként
szerződő fele(ke)t.
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
Indoklás: AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az értékelésre kerülő elem a teljes előirányzott mennyiségre vonatkozó termékek nettó összára összesen,
mely vetítési alapként szolgál az értékelési szempont tekintetében, így a mennyiséget tartalmazó táblázat

kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben
leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő
továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő),alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
(Kbt. 74.§ (1) bek. b) pont)
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében AK kifejezetten hivatkozik a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Az ajánlattevőknek az igazolást ennek megfelelően kell
megtennie. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének külön), alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerintieljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. szerint II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai KDot
(továbbiakban EEKD) kell benyújtani előzetes igazolásként, továbbá a Korm..rend 3. § is irányadó.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
KM teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót – akkor is, ha az AK az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
továbbá az ajánlatban, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha
igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 69.§ (4 )-(8) bek. alapján a kizáró okok igazolására
felhívott gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kormányrendelet III. Fejezetében
feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezen adatbázisok elérhetőségét – azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása
körében az AK számára a Kormányrendelet előírja – feltünteti az EEKD megfelelő részeiben. A
gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti
igazolások kiállítására – amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az adott feltételnek való
megfelelés – mely szerv jogosult. A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma
valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap
formájában szükséges benyújtani. Az AK 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.
A Kbt. 69.§ (11a) bek. irányadó.
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 alkalmaz.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.
§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKDba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban;
AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő
a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1)

Az ajánlattevőnek a KM teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett, a közbeszerzés tárgya szerint
legjelentősebb referenciáinak ismertetésével.
Az AK köteles a három év teljesítését figyelembe venni. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia akkor tekinthető
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben belül teljesítettnek, ha a
teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.a) pont, (1a) bek, a 22. § (1)-(2) és a 23.§
figyelembe vételével: az alkalmasság igazolására benyújtott igazolásnak, illetve nyilatkozatnak
tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági
követelménynek való megfelelés,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont is, év/hónap/nap megjelöléssel),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és
telefonszáma,
- nyilatkozat arról, hogy a megjelölt időszakban folyamatos rendelkezésreállás biztosításával zajlott a
szállítás,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A referenciát a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján AKnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával.
M2) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pont alapján csatolni kell az élő állatok
belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően élőállat szállítására alkalmas szállítójárműre vonatkozó
érvényes állatszállítási engedély egyszerű másolati példányát.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja, 21/A §-a és 24. § (1) bekezdése is irányadóak.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania az ajánlat részeként. Ilyen
esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági
feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván
venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ajánlattevők
mindegyike vonatkozásában benyújtandó, azzal, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdése irányadó. 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.
[Kbt. 67. § (2)] A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1 alkalmassági követelmény tekintetében a
referencianyilatkozat/ igazolás benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69.§ (11a)
bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Minden rész tekintetében:
M1).
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) éven belül befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven
belül megkezdett, legalább 1 db, legalább 3 hónapon keresztül folyamatosan, szerződésszerűen
teljesített, az adott részben felsorolt terméktípusok szállítására vonatkozó referenciával.
Az adott rész alatt felsorolt terméktípusok alatt érti ajánlatkérő:
Az 1. rész esetében: különféle humán élelmiszereket, így különösen, az adott részre vonatkozó
II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 2. rész tekintetében: különféle tejtermékeket, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4.
pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.

A 3. rész tekintetében: állatok etetésére szolgáló különféle rovarokat, rákokat, így különösen az
adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok
összességét.
A 4. rész tekintetében: állatok etetésére, takarmányozására szolgáló különféle szemes és/vagy
szálas és/vagy aprómagvas takarmányokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban
felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
Az 5. rész tekintetében: állatok etetésére szolgáló különféle haltápokat, így különösen az adott
részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok
összességét.
A 6. rész tekintetében: állatok etetésére szolgáló élő takarmányállatokat, így különösen az
adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok
összességét.
A 7. rész tekintetében: különféle madártápokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4.
pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 8. rész tekintetében: egzotikus emlős állatok etetésére szolgáló különféle tápokat, így különösen
az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok
összességét.
A 9. rész tekintetében: állatok etetésére szolgáló különféle vitaminok és ásványi anyagokat, így
különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet
vagy azok összességét.
A 10. rész tekintetében: állatok etetésére szolgáló fagyasztott tengeri takarmányt, így különösen
az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok
összességét.
A 11. rész tekintetében: kisemlősök etetésére szolgáló különféle tápokat, így különösen az
adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok
összességét.
A 12. rész tekintetében: különféle madártápokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4.
pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 13. rész tekintetében: tengeri állatok etetésére szolgáló különféle tápokat, így különösen az
adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok
összességét.
A 14. rész tekintetében: különféle friss és/vagy mirelit zöldségeket és/vagy gyümölcsöket, így
különösen az adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet
vagy azok összességét.
A 15. rész tekintetében: különféle fagyasztott tengeri és/vagy édesvízi halakat, így különösen az
adott részre vonatkozó II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok
összességét.
A 16. rész tekintetében különféle tápokat emlősök részére, így különösen az adott részre vonatkozó
II.2.4. pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
A 17. rész tekintetében különféle fagyasztott húsokat, így különösen az adott részre vonatkozó II.2.4.
pontban felsorolt tételek bármelyikét, azok közül többet vagy azok összességét.
Kizárólag az eljárás 6. (Élő takarmány állatok) részében:
M2)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az élő állatok belföldi
szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási
engedéllyel rendelkező szállítójárművel.
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 (KM) biztosítékai:
Késedelmi kötbér

Amennyiben Eladó valamely Eseti Megrendelést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, Vevő
késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke a késedelem minden naptári napja után az
Eseti Megrendelés alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 1%-a, az adott megrendelés vonatkozásában
összesen legfeljebb a megrendelés alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 15%-a.
Amennyiben Eladó késedelmesen teljesít, Vevővel történt egyeztetést követően, de legkésőbb az érintett
határidő lejártát követő naptól számított 2 munkanapon belül köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő
tűzése nem mentesíti Eladót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér
esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik, vagy ha a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét.
Hibás teljesítési kötbér
A KM VI.1. c) és i)-i) pontokban foglalt minőségi kifogás esetén, amennyiben Vevő nem kéri a hibás teljesítés
javítását, vagy kicserélését hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %-, alapja az Egyedi
Megrendelésben foglalt hibás teljesítéssel érintett részére eső nettó ellenérték.
Meghiúsulási kötbér
Ha valamely Eseti Megrendelés olyan okból, amelyért Eladó felelős, meghiúsul (így különösen, de nem
kizárólagosan: Eladó a teljesítést jogos ok nélküli megtagadja; a teljesítés az Eladó érdekkörében felmerült
okból lehetetlenül), úgy Vevő meghiúsulási kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az Eseti
Megrendelés alapján adott ajánlat nettó ellenértékének 20%-a. Ebben az esetben az Opciós Jog díja nem
számít bele a meghiúsulási kötbér alapjába.
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenérték kiegyenlítése az adott megrendelés alapján adott ajánlat tekintetében az igazolt teljesítést
követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A
nyertes ajánlattevő a megrendelés teljesítése során előleget nem kérhet.
Ajánlatkérő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget, így nyertes ajánlattevő a számláját (1 db) a
szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően nyújthatja be az adott megrendelés alapján
adott ajánlat vonatkozásában.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az állatállományhoz és annak szükségleteihez igazodva a szükséges takarmányok
köre folyamatosan bővül, a felmerülő tételek beszerzése az állatok takarmányozásának céljával
állatvédelmi szempontból elengedhetetlen és elsőbbséget élvez.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68.§ (1c)
bek. és Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15.§-a tartalmazza
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021.12. hónap
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:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (tov.: „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. vonatkozó bekezdései
alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek
a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele
az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19) Korm. r.
rendelkezéseivel.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi
dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével
kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § rendelkezéseire.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.
4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű
dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a
KD-ban részletezettek szerint.
5. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a
közbeszerzési dokumentum szabályozását.
6. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a 41/A. § (1) bekezdés irányadó.
7. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (M1, M2).
8. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem
alkalmazza.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza, azonban a Kbt. 81.§ (4)-(5) pontját
alkalmazza.
11. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Orbán Krisztina, 00367 helyettesítése
esetén: Erdei Gábor 1061

13. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási
rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. r.), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a
közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
14. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetmény
Ajánlattevő rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
15. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind
közös ajánlattevők tekintetében.
16. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár
értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legelőnyösebb ár értékelése szolgálja.
17. Az eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az ajánlattevővel
megkötött keretmegállapodás alapján beszerzés megvalósítására Kbt. 105. § (1) a) pontja
alapján kerül sor, azaz ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján, figyelemmel arra, hogy a
keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek)
minden feltételét tartalmazza. A Kbt. 104. § (3) bekezdésre figyelemmel a keretmegállapodásban
részes ajánlattevőt ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. A KM 2. részében a
termék-, árlistában szereplő termékeket az értékelési szempontokra adott ajánlattevői áron köteles
szállítani. AK egyedileg felmerülő igénye alapján konkrétan megrendelni kívánt specifikációjú
termékek és mennyisége alapján eseti megrendelést küld ki melyre AT árajánlata alapján azt köteles
leszállítani az ATként szerződő fél a keretmegállapodásban meghatározott határidőn belül, az egyedi
megrendelésben foglalt helyszínre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
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:
2020/12/28 (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

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (24314/2020)
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: Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96870684
Postai cím: Kossuth U. 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Margit
Telefon: +36 704911404
E-mail: kovacsma@hajdu.police.hu
Fax: +36 52516405
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001226742020/
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/EKR001226742020/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
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolgálati gépjárművek javítása, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001226742020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő szolgálati gépjárművek javítása,
karbantartása, kapcsolódó szolgáltatások elvégzése 24 hónapra, 9 (kilenc) részajánlattétel biztosításával.
Az eljárás valamennyi közbeszerzési rész esetében egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás
megkötésére irányul, és a keretmegállapodás alapján a beszerzés megvalósítására a Kbt.105. § (1)
bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, közvetlen megrendelés útján kerülhet sor.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 269000000 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
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 9
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Seat, Volkswagen típusú gépjárművek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6

Kiegészítő szójegyzék

50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak
javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Seat és Volkswagen gyártmányú
szolgálati gépjárművek (jelenleg 6+24 db) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való
felkészítése a szerződés aláírása napjától 24 hónap időtartamra.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.
A karbantartási, javítási feladatok a járművek üzem-és forgalombiztonsági, valamint környezetvédelmi
követelményeket
kielégítő műszaki állapotának biztosítása érdekében - a vonatkozó jogszabályi előírások és a járművek
kezelési és karbantartási utasításában foglaltak betartásával -, különösen a következő tevékenységi
csoportokra terjednek ki:
- szerviztevékenység,
- a gépjárművek műszaki és hatósági vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- karambolos sérülések javítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány
bővülése miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül
részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A közbeszerzési eljárás 1. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 24
hónapra: nettó 36.000.000,- Ft
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 10
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti többletgarancia ideje
hónapban (0-12 hónap) 10
3 III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli
gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő) 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: 36000000 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: 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:
Értékelés módszere:
2., 3. részszempont és az 1.2.,1.3. alszempont: egyenes arányosítás,
1.1., 1.4. és 1.5. alszempont: fordított arányosítás.
4. részszempont: arányosítás.
2. értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság a Seat, Volkswagen jármű gyártmányra vonatkozik.
Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése:
1.1. értékelési alszempont: Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra).
1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban.
1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban.
1.4. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja a hatósági díjon felül (nettó HUF-ban)
1.5. Teljeskörű biztosítási ügyintézés díja a kárfelvétel díjával együtt (nettó HUF-ban)
2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező
garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap).
3. értékelési szempont: A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti
többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
4. értékelési szempont: III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő).
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Nissan, Renault típusú gépjárművek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6
50110000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak
javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Nissan és Renault gyártmányú
szolgálati gépjárművek (jelenleg 6+4 db) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való
felkészítése a szerződés aláírása napjától 24 hónap időtartamra.

A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.
A karbantartási, javítási feladatok a járművek üzem-és forgalombiztonsági, valamint környezetvédelmi
követelményeket
kielégítő műszaki állapotának biztosítása érdekében - a vonatkozó jogszabályi előírások és a járművek
kezelési és karbantartási
utasításában foglaltak betartásával -, különösen a következő tevékenységi csoportokra terjednek ki:
- szerviztevékenység,
- a gépjárművek műszaki és hatósági vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- karambolos sérülések javítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány
bővülése miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül
részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A közbeszerzési eljárás 2. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 24
hónapra: nettó 10.000.000,- Ft.
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 10
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti többletgarancia ideje
hónapban (0-12 hónap) 10
3 III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli
gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő) 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: 10000000 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: 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:
Értékelés módszere:
2., 3. és az 1.2.,1.3. alszempont: egyenes arányosítás,

1.1., 1.4. és 1.5. alszempont: fordított arányosítás.
4. részszempont: arányosítás.
2. értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság a Nissan, Renault jármű gyártmányra vonatkozik.
Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése:
1.1. értékelési alszempont: Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra).
1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban.
1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban.
1.4. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja a hatósági díjon felül (nettó HUF-ban)
1.5. Teljeskörű biztosítási ügyintézés díja a kárfelvétel díjával együtt (nettó HUF-ban)
2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező
garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap).
3. értékelési szempont: A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti
többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
4. értékelési szempont: III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő).
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Opel típusú gépjárművek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6
50110000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak
javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Opel gyártmányú szolgálati
gépjárművek
(jelenleg 10 db) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való felkészítése a szerződés
aláírása napjától 24 hónap dőtartamra.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.
A karbantartási, javítási feladatok a járművek üzem-és forgalombiztonsági, valamint környezetvédelmi
követelményeket
kielégítő műszaki állapotának biztosítása érdekében - a vonatkozó jogszabályi előírások és a járművek
kezelési és karbantartási utasításában foglaltak betartásával -, különösen a következő tevékenységi
csoportokra terjednek ki:
- szerviztevékenység,
- a gépjárművek műszaki és hatósági vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- karambolos sérülések javítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány
bővülése miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül
részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A közbeszerzési eljárás 1. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 24
hónapra: nettó 14.000.000,- Ft
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 10
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti többletgarancia ideje
hónapban (0-12 hónap) 10

3 III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli
gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő) 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: 14000000 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: 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:
Értékelés módszere:
2., 3. részszempont és az 1.2.,1.3. alszempont: egyenes arányosítás,
1.1., 1.4. és 1.5. alszempont: fordított arányosítás.
4. részszempont: arányosítás.
2. értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság a Opel jármű gyártmányra vonatkozik.
Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése:
1.1. értékelési alszempont: Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra).
1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban.
1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban.
1.4. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja a hatósági díjon felül (nettó HUF-ban)
1.5. Teljeskörű biztosítási ügyintézés díja a kárfelvétel díjával együtt (nettó HUF-ban)
2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező
garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap).
3. értékelési szempont: A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti
többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
4. értékelési szempont: III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő).
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Mercedes típusú gépjárművek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6
50110000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak
javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Mercedes gyártmányú szolgálati
gépjárművek
(jelenleg 29 db) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való felkészítése a szerződés
aláírása napjától 24 hónap időtartamra.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.
A karbantartási, javítási feladatok a járművek üzem-és forgalombiztonsági, valamint környezetvédelmi
követelményeket
kielégítő műszaki állapotának biztosítása érdekében - a vonatkozó jogszabályi előírások és a járművek
kezelési és karbantartási utasításában foglaltak betartásával -, különösen a következő tevékenységi
csoportokra terjednek ki:
- szerviztevékenység,
- a gépjárművek műszaki és hatósági vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- karambolos sérülések javítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány
bővülése miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül
részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A közbeszerzési eljárás 4. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 24
hónapra: nettó 16.000.000,
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 10
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti többletgarancia ideje
hónapban (0-12 hónap) 10
3 III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli
gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő) 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: 16000000 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: 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:
Értékelés módszere:
2., 3. részszempont és az 1.2.,1.3. alszempont: egyenes arányosítás,
1.1., 1.4. és 1.5. alszempont: fordított arányosítás.
4. részszempont: arányosítás.
2. értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság a Mercedes jármű gyártmányra vonatkozik.
Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése:
1.1. értékelési alszempont: Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra).
1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban.
1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban.
1.4. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja a hatósági díjon felül (nettó HUF-ban)
1.5. Teljeskörű biztosítási ügyintézés díja a kárfelvétel díjával együtt (nettó HUF-ban)
2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező
garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap).
3. értékelési szempont: A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti
többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
4. értékelési szempont: III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő).
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Suzuki típusú gépjárművek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6
50110000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak
javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Suzuki gyártmányú szolgálati
gépjárművek
(jelenleg 14 db) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való felkészítése a szerződés
aláírása napjától 24 hónap időtartamra.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.
A karbantartási, javítási feladatok a járművek üzem-és forgalombiztonsági, valamint környezetvédelmi
követelményeket
kielégítő műszaki állapotának biztosítása érdekében - a vonatkozó jogszabályi előírások és a járművek
kezelési és karbantartási utasításában foglaltak betartásával -, különösen a következő tevékenységi
csoportokra terjednek ki:
- szerviztevékenység,
- a gépjárművek műszaki és hatósági vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- karambolos sérülések javítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány
bővülése miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül
részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.

A közbeszerzési eljárás 5. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 24
hónapra: nettó 12.000.000,
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 10
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti többletgarancia ideje
hónapban (0-12 hónap) 10
3 III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli
gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő) 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: 12000000 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: 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:
Értékelés módszere:
2., 3. részszempont és az 1.2.,1.3. alszempont: egyenes arányosítás,
1.1., 1.4. és 1.5. alszempont: fordított arányosítás.
4. részszempont: arányosítás.
2. értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság a Suzuki jármű gyártmányra vonatkozik.
Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése:
1.1. értékelési alszempont: Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra).
1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban.
1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban.
1.4. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja a hatósági díjon felül (nettó HUF-ban)
1.5. Teljeskörű biztosítási ügyintézés díja a kárfelvétel díjával együtt (nettó HUF-ban)
2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező
garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap).
3. értékelési szempont: A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti
többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)

4. értékelési szempont: III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő).
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Audi típusú gépjárművek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6
50110000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak
javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Audi gyártmányú szolgálati
gépjárművek
(jelenleg 15 db) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való felkészítése a szerződés
aláírása napjától 24 hónap időtartamra.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.
A karbantartási, javítási feladatok a járművek üzem-és forgalombiztonsági, valamint környezetvédelmi
követelményeket
kielégítő műszaki állapotának biztosítása érdekében - a vonatkozó jogszabályi előírások és a járművek
kezelési és karbantartási
utasításában foglaltak betartásával -, különösen a következő tevékenységi csoportokra terjednek ki:
- szerviztevékenység,
- a gépjárművek műszaki és hatósági vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- karambolos sérülések javítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány
bővülése miatt változhat. A
közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét elvégzendő
munkát Ajánlatkérő az egyes
megrendeléseiben részletezi.
A közbeszerzési eljárás 6. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 24
hónapra: nettó 7.000.000,
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 10
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti többletgarancia ideje
hónapban (0-12 hónap) 10
3 III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli
gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő) 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: 7000000 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: 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:
Értékelés módszere:
2., 3. részszempont és az 1.2.,1.3. alszempont: egyenes arányosítás,
1.1., 1.4. és 1.5. alszempont: fordított arányosítás.
4. részszempont: arányosítás.
2. értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság az Audi jármű gyártmányra vonatkozik.
Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése:
1.1. értékelési alszempont: Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra).
1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban.
1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban.
1.4. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja a hatósági díjon felül (nettó HUF-ban)
1.5. Teljeskörű biztosítási ügyintézés díja a kárfelvétel díjával együtt (nettó HUF-ban)
2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező
garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap).
3. értékelési szempont: A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti
többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
4. értékelési szempont: III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő).
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: Haszongépjárművek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6
50110000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak
javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő haszongépjárművek
(jelenleg 8 db) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való felkészítése a szerződés aláírása
napjától 24 hónap időtartamra.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.
A karbantartási, javítási feladatok a járművek üzem-és forgalombiztonsági, valamint környezetvédelmi
követelményeket

kielégítő műszaki állapotának biztosítása érdekében - a vonatkozó jogszabályi előírások és a járművek
kezelési és karbantartási utasításában foglaltak betartásával -, különösen a következő tevékenységi
csoportokra terjednek ki:
- szerviztevékenység,
- a gépjárművek műszaki és hatósági vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- karambolos sérülések javítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány
bővülése miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül
részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A közbeszerzési eljárás 7. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 24
hónapra: nettó 22.000.000,
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 10
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti többletgarancia ideje
hónapban (0-12 hónap) 10
3 III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli
gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő) 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: 22000000 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: 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:
Értékelés módszere:
2., 3. részszempont és az 1.2.,1.3. alszempont: egyenes arányosítás,
1.1., 1.4. és 1.5. alszempont: fordított arányosítás.
4. részszempont: arányosítás.

2. értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság a Ford, Iveco, Mitsubishi, Rába jármű gyártmányra
vonatkozik.
Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése:
1.1. értékelési alszempont: Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra).
1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban.
1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban.
1.4. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja a hatósági díjon felül (nettó HUF-ban)
1.5. Teljeskörű biztosítási ügyintézés díja a kárfelvétel díjával együtt (nettó HUF-ban)
2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező
garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap).
3. értékelési szempont: A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti
többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
4. értékelési szempont: III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő).
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: 2012 előtt gyártott +bekerülő Skoda
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6
50110000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak
javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 2012 előtt gyártott és a szerződés
fennállása alatt bekerülő 2017-ben vagy azután gyártott Skoda gyártmányú szolgálati gépjárművek
(jelenleg 25 db ) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való felkészítése a szerződés
aláírása napjától 24 hónap időtartamra.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.
A karbantartási, javítási feladatok a járművek üzem-és forgalombiztonsági, valamint környezetvédelmi
követelményeket
kielégítő műszaki állapotának biztosítása érdekében - a vonatkozó jogszabályi előírások és a járművek
kezelési és karbantartási utasításában foglaltak betartásával -, különösen a következő tevékenységi
csoportokra terjednek ki:
- szerviztevékenység,
- a gépjárművek műszaki és hatósági vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- karambolos sérülések javítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány
bővülése miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül
részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi.
A közbeszerzési eljárás 1. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 24
hónapra: nettó 64.000.000,
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 10
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti többletgarancia ideje
hónapban (0-12 hónap) 10

3 III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli
gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő) 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: 64000000 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: 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:
Értékelés módszere:
2., 3. részszempont és az 1.2.,1.3. alszempont: egyenes arányosítás,
1.1., 1.4. és 1.5. alszempont: fordított arányosítás.
4. részszempont: arányosítás.
2. értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság a Skoda jármű gyártmányra vonatkozik.
Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése:
1.1. értékelési alszempont: Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra).
1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban.
1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban.
1.4. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja a hatósági díjon felül (nettó HUF-ban)
1.5. Teljeskörű biztosítási ügyintézés díja a kárfelvétel díjával együtt (nettó HUF-ban)
2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező
garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap).
3. értékelési szempont: A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti
többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
4. értékelési szempont: III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő).
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: 2012-2016 között gyártott +bekerülő Skoda
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

50100000-6
50110000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak
javítóbázisa(i) / műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 2012-2016 között gyártott és
a szerződés fennállása alatt bekerülő 2017-ben vagy azután gyártott Skoda gyártmányú szolgálati
gépjárművek
(jelenleg 53 db) javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgára való felkészítése a szerződés
aláírása napjától 24 hónap időtartamra.
A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.
A karbantartási, javítási feladatok a járművek üzem-és forgalombiztonsági, valamint környezetvédelmi
követelményeket
kielégítő műszaki állapotának biztosítása érdekében - a vonatkozó jogszabályi előírások és a járművek
kezelési és karbantartási
utasításában foglaltak betartásával -, különösen a következő tevékenységi csoportokra terjednek ki:
- szerviztevékenység,
- a gépjárművek műszaki és hatósági vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- karambolos sérülések javítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány
bővülése miatt változhat. A
közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét elvégzendő
munkát Ajánlatkérő az egyes
megrendeléseiben részletezi.
A közbeszerzési eljárás 1. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 24
hónapra: nettó 88.000.000,
(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 Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 10
2 A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti többletgarancia ideje
hónapban (0-12 hónap) 10
3 III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli
gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő) 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: 88000000 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: 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:
Értékelés módszere:
2., 3. részszempont és az 1.2.,1.3. alszempont: egyenes arányosítás,
1.1., 1.4. és 1.5. alszempont: fordított arányosítás.
4. részszempont: arányosítás.
2. értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság a Skoda jármű gyártmányra vonatkozik.
Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése:
1.1. értékelési alszempont: Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra).
1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban.
1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény
mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban.
1.4. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja a hatósági díjon felül (nettó HUF-ban)
1.5. Teljeskörű biztosítási ügyintézés díja a kárfelvétel díjával együtt (nettó HUF-ban)
2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap kötelező
garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap).
3. értékelési szempont: A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt kötelező garancia feletti
többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
4. értékelési szempont: III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő).
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
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 részre irányadó előírások:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben, és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő
2 körben végzi: 1.körben az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) alapján.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének és a Kbt. 63. § (1)
bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. §ára. 2.körben a 321/2015.(X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69.§
(4) és (6) bek. szerinti bírálat körében kerül sor. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
kitöltésére vonatkozó részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaznak.
Öntisztázás a Kbt.64.§ szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani. A
kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8.§-14.§, 16.§
szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr.15.§(1) bek.
szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67.§ (4) bek. és
a 321/2015. Kr. 15.§ (2) bek. szerint. A Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR
rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. Ajánlattevőnek a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pontjának kb)
alpontja tekintetében nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény)
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről
és állandó lakóhelyéről; vagy ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni. A III. fej. sz. igazolási módok az V. fej.-nek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek (321/2015. Kr.1.§ (4). 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. (321/2015. Kr. 1. § 7. bek.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani
(321/2015.Kr. 13. §). Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó. A Kbt. 69.§
(11a) bek.-nek megfelelően, a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági
szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési
eljárásban a gazdasági szerepelő az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
az ajánlatkérő Kbt.69.§ (4) vagy (6) bek. 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. A Kbt. 41/A.§ is alkalmazandó. EKR-ben űrlapon teljesítendő nyilatkozatok még:
Kbt.62.§ (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 62.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat,
nyilatkozat kizáró okok tekintetében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében a Kbt.67.
§ (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani.
A Kr. 2.§ (5) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa) „Az összes
kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban
meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt.69.§ rendelkezéseinek
megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a
Kbt.69.§ (4) bek. szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania. A bírálat során megkövetelt igazolásmód
(ajánlatkérő Kbt.69.§ (4) szerinti felhívása alapján) az 1-9.részek tekintetében:
M1) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján az M1) alkalmassági követelménynek való megfelelés
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés
céljából kerül bevonásra;
- az autószerelő(gépjármű technikai szerelő) és/vagy gépjármű(technikai) technikus és/vagy
autóvillamossági szerelő és/vagy autóelektronikai műszerész és/vagy karosszérialakatos és/vagy
járműfényező végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya;
- az adott rész szerinti valamely jármű gyártmány gyári, vagy annak magyarországi képviselete
által szervezett gyártmányspecifikus műszaki képzés (Ajánlatkérő ilyennek tekinti a gyártó, vagy
annak magyarországi képviselete által szervezett, gyártmányspecifikus alap, emelt szintű, kötelező,
továbbképző, utánképző, illetve bármilyen fokozatú és szakirányú képesítést, amely az adott
gyártmányra irányul) megnevezése [Gyártmányspecifikus képesítést nyújtó szervezet neve, címe,
elérhetősége (telefonszám), a gyártmányspecikikus képzés mely jármű gyártmányhoz kapcsolódott]
- a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az
eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
M2) A Kr. 21.§ (3) bek. i) pontja alapján az M2) alkalmassági követelménynek való megfelelés a
teljesítéshez rendelkezésre álló telephely/műhely/javítóbázis leírása, eszközök, berendezések,
illetve műszaki felszereltség bemutatása, mely leírásnak tartalmaznia kell azt a helyet, ahol azok
rendelkezésre állnak, valamint nyilatkozat arról, hogy azok a teljesítés teljes futamideje alatt is
rendelkezésére állnak.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt.65.§ (6)-(7), (9) és (11)
bekezdéseiben,továbbá a Kbt.69.§ (11a) bek.-ben és a Kr.1.§ (8) bek-ben foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő a Kr.24.§(1) bek.-t nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28.§ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés
kritériumainál szigorúbban határozta meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt.65.§(6) bek-ben meghatározottak alapján, továbbá
az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek
a Kbt.65.§(7) bek-ben előírtak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Az 1-9. közbeszerzési részek tekintetében
alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az adott rész
jelen felhívás II.2.14) pontjában hivatkozott gyártmányhoz kapcsolódó gyártmányspecifikus
szakemberekkel. Az 1-9. közbeszerzési rész tekintetében alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem
tud bemutatni részenként külön-külön az adott rész jelen felhívás II.2.14) pontjában hivatkozott
gyártmányhoz kapcsolódó gyártmányspecifikus szakembereket az alábbiak szerint, akiket a
teljesítésbe kíván bevonni:
a) legalább 1 fő autószerelő (gépjármű technikai szerelő) szakmunkás és/vagy gépjármű(technikai)
technikus és/vagy autóelektronikai műszerész képesítéssel (vagy azzal egyenértékű) rendelkező
szakembert;
b) legalább 1 fő autóvillamossági szerelő szakiránynak megfelelő szakmunkás képesítéssel (vagy
azzal egyenértékű) rendelkező szakembert;
Az adott rész tekintetében a fenti a) és b) pont szerinti szakemberek között az átfedés megengedett.
[azaz megfelelő, ha 1 fő szakember több (a) pont és/vagy b) pont szerinti képesítéssel rendelkezik].
A szakemberek tekintetében a részek között az átfedés megengedett.
M2) Valamennyi rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik – valamint
nem nyilatkozik arról, hogy a teljesítés teljes futamideje alatt is rendelkezésére áll – az ajánlati
dokumentációban szereplő járművek javítására, karbantartására, szervizelésére alkalmas, legalább
egy műhellyel/javítóbázissal, amely megfelel a 1/1990 (IX.29) KHVM rendeletben előírt feltételeknek,
melynek keretében minimum az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel kell
rendelkezni:
a) egyidejűleg legalább 6 db gépjármű javítására való alkalmasság. Ebbe kizárólag olyan műhelyi
állások számíthatók bele, amelyek megfelelnek az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben előírt
feltételeknek, különös tekintettel az alábbiakra:
&#61485; a műhelyi állások hidegpadlós, a gépjárműhöz hozzáférhetőséget biztosító helyiségben
vannak,
&#61485; legalább 2 darab - a gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító – szerelőakna vagy
emelőberendezéssel felszereltnek kell lennie
b) legalább 1 darab hidegpadlós, a fényezési munka előkészítésére (zsírtalanítás, kittelés,
csiszolás) szolgáló és további 1 darab hidegpadlós, pormentes, festékszórásra szolgáló helyiség
(fényezőfülke).
c) 1 db a vezérlő egységek hibakiolvasására, a hiba megállapítására alkalmas az OBD szabvány
szerinti csatlakozóval ellátott, legalább a motor, légzsákrendszer, fék, valamint komfort elektronikával
kommunikálni tudó motordiagnosztika eszköz,
d) a műszaki vizsgáztatási tevékenység végzéséhez az 1-6. és 8-9. rész esetében legalább egy
vizsgasor, mely 3,5 tonna alatti járművek vizsgáztatásra alkalmas, míg a 7. rész esetében legalább
két vizsgasor, mely közül egy 3,5 tonna alatti járművek, míg további egy 3,5 tonna feletti járművek
műszaki vizsgáztatására alkalmas.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembevételével, a műszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt.
65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65.§ (9) bek. alapján a 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. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) -(7)
és (11) bekezdéseire.
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: 1/1990.
(IX.29.)KHVM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében: Az ajánlatkérő a megrendelésenként kiállított számlát - a Kbt. 135. § (1), (5)(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján - a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül
átutalás útján fizeti ki, Az ajánlattétel, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: HUF.
A Kbt. 27/A. § alapján Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja az érintett megrendelés nettó ellenértékének 3 %-a/naptári
nap, de legalább napi 5.000 Ft. Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó
arra az esetre, ha az eseti munkamegrendelés – olyan okból, amelyért felelős – teljesítésével kapcsolatos
késedelembe eséstől 30 naptári nap eltelt, meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát, melynek mértéke
a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (az adott munkamegrendelőben szereplő szolgáltatás/
beszerzés) nettó ellenértékének 20 %-a. Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal állapítja meg a
teljesítés meghiúsulását, a meghiúsulási kötbér pedig e nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé.
Szerződés meghiúsulása: Ha a Szerződés teljesítése olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős – a
jelen szerződés szerinti teljes nettó keretösszeg fel nem használt része 20 %-ának megfelelő meghiúsulási
kötbér megfizetésére köteles. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint
késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a Ptk. 6:155 § rendelkezéseire. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/29 (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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022.
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:
Valamennyi részre vonatkozóan (kivéve, ahol az alábbi pontokban külön van utalás az adott
rész(ek)re, és annak előírására):
1) A II.2.5)pontban az Ár kritérium 1.részszempont értékelése:
1.1. értékelési alszempont: Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra). (Súlyszám 50)
1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott
kedvezmény mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban.
(Súlyszám 10)
1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott
kedvezmény mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban. (Súlyszám 10)
1.4. Járművek időszakos műszaki vizsgájának díja a hatósági díjon felül (Súlyszám 5)
1.5. Teljeskörű biztosítási ügyintézés díja a kárfelvétel díjával együtt (Súlyszám 5)
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmaz
2) Ajánlatkérő korlátlanul,teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen elektronikusan biztosítja a
Közbeszerzési Dokumentumok elérhetőségét EKR rendszerben.
3) EKR használatához e-Kr. rendelet 6.§szerint regisztráció szükséges. EKR használatával
kapcsolatos útmutató elérhető:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.
4) Ajánlatok benyújtása EKR-ben elektronikus úton történik.
5) EKR-ben továbbított dokumentumokkal,EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt.41/A.§, EKR rendelet 11-12.§-ai tartalmaznak.
6) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt.66.§ (2) szerint.
7) Kbt.66.§ (5) alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása EKR rendelet 11.§ (1) alapján
elektronikus űrlap kitöltésével történik.
8) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt. 66.§ (6) a)-b) pontjában foglaltakról. Nemleges
nyilatkozatokat is csatolni kell!

9) AK kizárja Kbt. 35. § (9) alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők
tekintetében. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt a Kbt. 35. § (8) bekezdésére
figyelemmel nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, valamint a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től sem
követeli azt meg Ajánlatkérő.
10) Az ajánlattal szemben támasztott formai és további tartalmi követelményeket a Közbeszerzési
Dokumentum tartalmazza. Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban
Kbt., valamint a közbeszerzési dokumentum által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat.
11) FAKSZ: Dr.Bendik Tamás (lajstromszáma:00079). 12)Az eljárásban valamennyi határidő középeurópai (CET) idő szerint értendő.
13) A jelen eljárásban előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok a Közbeszerzési
Dokumentumban kerülnek részletesebben kifejtésre.
14) A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 naptári napot ért.
15) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
16) Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kbt. 35. §, valamint Kbt. 41/A. §-ban
foglaltakra.
17) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
Közép-európai idő szerint értendő.
18) Ajánlatkérő a részvételt, a Kbt. 54.§-a alapján ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati
biztosíték mértéke az 1. rész esetében: 300.000,-Ft, 2. rész esetében: 100.000,-Ft, 3. rész esetében:
100.000,-Ft, 4. rész esetében: 100.000,-Ft, 5. rész esetében: 100.000,-Ft, 6. rész esetében: 70.000,Ft, 7. rész esetében: 200.000,-Ft, 8. rész esetében: 400.000,-Ft, 9. rész esetében: 400.000,-Ft. Az
ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték
befizetése(teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint. A befizetés helye,
az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10034002-01451557-00000000. Az ajánlati biztosítékot
az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54. § szerint. A Kbt. 54. §
(2) bekezdés alapján az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték
befizetésének igazolás módja: Ajánlattevőnek, amennyiben az eljárásban az adott részre ajánlatot
nyújt be, az ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell – erre Ajánlatkérő nyilatkozatmintát is készített,
mely a közbeszerzési dokumentum IV. Nyilatkozatminták, formanyomtatványok fejezetének 5. számú
melléklete – az eljárást megindító felhívásban előírt ajánlati biztosíték Ajánlatkérő részére történő
rendelkezésre bocsátásáról. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre
bocsátaniuk. Karakterkorlát miatt részletek KD-ban.
19) Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell minimum nettó 5
000 000 Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítási és minimum nettó 5 000 000 Ft/káresemény
összegű vagyonbiztosítási szerződéssel/szerződésekkel, amely fedezetet nyújt a szolgáltatás
végzése /vagyontárgy sérülése során, vagy esetlegesen az általa történő szállítás/próbaút során
bekövetkező károk megtérítésére – beleértve a Szolgáltatás tárgyában esett károkat is a szerződés
teljes időtartamára kiterjedően. Az ajánlatban a biztosításról nyilatkozni szükséges.
20) Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. § (5) bek.-t.
21) Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
22) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
23) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. §(4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.3) pontban
az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban állapítja meg.
24) Jelen felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor
hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet és a hatályos Ptk.,valamint a beszerzés tárgya szerinti kapcsolódó
jogszabályok előírásai irányadóak.
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:
2020/12/28 (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

LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (23951/2020)
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: LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71484631
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás Lucia Eszter
Telefon: +36 17888931
E-mail: jonas@witzrt.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48641201
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Balázs
Telefon: +36 303180316
E-mail: balazs.pinter@nfk.gov.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001274042020/
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/EKR001274042020/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: háttérintézményi tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ortofotó 2021
Hivatkozási szám: EKR001274042020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

71354200-6

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek
légiháromszögelése, domborzatmodell kiegészítések és 1.405 db digitális ortofotó-szelvény előállítása
Magyarország 31 478 km² területére.
A felhívás II.1.1. és II.2.1) pontjaiban csak rövid elnevezés szerepel karakterkorlát miatt. Az eljárás
tárgya: „Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek
légiháromszögelése, domborzatmodell kiegészítések és 1405 db digitális ortofotó-szelvény előállítása
Magyarország 31 478 km² területére”
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező 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: Ortofotó 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71354200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek
légiháromszögelése, domborzatmodell kiegészítések és 1.405 db digitális ortofotó-szelvény előállítása
Magyarország 31 478 km² területére.
A részletes feladatleírást 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
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M2.3) pont szerint bemutatott szakember fotogrammetriai
területen szerzett alkalmassági követelményen felüli többlett tapasztalati ideje (0-60 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (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:
Kiegészítés a felhívás II.2.7. pontjához:
Teljesítés ütemezését a szerződéstervezet 4. pontja tartalmazza, melyre a teljesítés során figyelemmel kell
lenni.
A kezdési dátum kizárólag technikai okokból került megadásra (EKR sajátosság okán), az a teljesítés
tekintetében nem irányadó.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:
AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD
benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az
ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró
okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat
is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az
előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16.
§-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell
benyújtani EKR űrlapon.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében 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 AT erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz

csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta
a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában
köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK nem határoz meg gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és
egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A
Kr. 2. § (5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási
szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek
megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt.
69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó
ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.
A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában
is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági
feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága
igazolásához.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M1. A Kr. 21. § (3) bek-nek a) pontja alapján AT mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi
figyelembe.
AK a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a
referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
A Kr. 22. § (5) bek. irányadó.
Az igazolás módja a Kr. 22. § (1)-(2) bek alapján. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább
a következő adatokat:
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal),
- szerződést kötő másik fél (megnevezése, székhelye, képviselőjének neve és elérhetősége),
- szerződés tárgya, valamint mennyisége, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez nem vehet igénybe kapacitást nyújtó
szervezetet (Kbt. 65. § (10) bekezdés).
M2. A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen
a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- nyilatkozat az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekről (EKR űrlap)
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak
alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen
megállapítható legyen
- a végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,
- a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat, melyben nyilatkozik arról, hogy
ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
- az M2.2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember esetében be kell nyújtani a
légi távérzékelési munka alátámasztására a repülési napló másolatát.
AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7) (9) és (11) bek-ben, továbbá az Kbt.
69. § (11a) bek-ben foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK a Kr. 24. § (1) bek-t nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és
a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál
szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben összesen legalább 20.000 km2 területre vonatkozó légifényképezést
ÉS ortofotó készítést ÉS domborzatmodell kiegészítést tartalmazó referenciával. Ajánlattevő
alkalmatlan, amennyiben kizárólag csak légifényképezés tárgyú, vagy csak kizárólag ortofotó
készítést vagy domborzatmodell kiegészítést tartalmazó referenciákat mutat be.
AK elfogadja, amennyiben AT az egyes feladatokat külön referenciában mutatja be, de valamennyi
feladat tekintetében legalább 1km2 területre vonatkozóan kell referenciát benyújtani pl. 1 db
12.000 km2 területre vonatkozó légifényképezés és 1 db 7.999 km2 ortofotó készítést és 1 km2
domborzatmodell kiegészítést tartalmazó referenciát mutat be.
A referencia legfeljebb 2 szerződés bemutatásával teljesíthető.
M2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
- M2.1) legalább 1 fő, legalább felsőfokú végzettséggel és min. 36 hónap légifényképek
készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (navigátorral).
- M2.2) legalább 1 fő, legalább középfokú végzettséggel min. 150 légi távérzékelési munka
keretében repült óra szakmai tapasztalattal rendelkező repülőgép pilótával.
- M2.3) legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel, fotogrammetriai képzettséggel és min. 24 hónap
fotogrammetriai területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A szakemberek között az átfedés megengedett, de legalább 2 különböző szakember bemutatása
kötelező. Az időben párhuzamosan végzett tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők
csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.
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 jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
Jótállás: 12 hónap
Késedelmi és teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő központi költségvetési forrásból biztosítja. Jelen eljárás
feltételes, tekintettel arra, hogy a pénzügyi fedezet még nem áll Ajánlatkérőnél rendelkezésre.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részszámlázás nem biztosított.
Ajánlatkérő a kiállított számla összegét az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg a nyertes
ajánlattevő részére forintban (HUF), 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései,
és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A részletes fizetési 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 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: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás a Kbt. 68. §
rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021.
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 eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4)
bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKRben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943,
e-mail: witzrt@witzrt.hu.

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus
úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell
eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK konzultációt nem tart, helyszíni bejárást nem biztosít.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti
nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével,
amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) és 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan
EKR űrlapon. Az űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe”
egyértelmű kifejezést szerepeltetni.
9. A nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetben) ajánlatában
adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot szükséges benyújtania.
10. Nyertes AT-nek a szerződés hatálybalépésekor, valamint a szerződés teljesítése során
folyamatosan rendelkeznie kell az alábbi műszaki felszereltséggel és engedéllyel, melyek meglétéről
ajánlatában nyilatkoznia szükséges:
• legalább 2 db légifényképezésre átalakított, a légi járművek üzemben tartásáról szóló 965/2012/EU
bizottsági rendelet szerinti érvényes üzemben tartási engedéllyel (SPO) rendelkező repülőgéppel,
amelynek navigálása GNSS/INS vezérlésű,
• legalább 2 db érvényes kalibrálási jegyzőkönyvvel rendelkező, elektronikus képvándorlás
kompenzátorral (FMC, TDI alkalmazása) felszerelt nagyformátumú digitális légifényképező frame
kamerával
• legalább 3 db digitális fotogrammetriai munkaállomással.
• a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII tv. 22. §, 23. § és 34. § alapján, a légiközlekedési
hatóságként eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Szakterület által
kiadott, légi személyszállításnak vagy légi fuvarozásnak nem minősülő – különleges tevékenységre
vonatkozó érvényes Légi Tevékenységi Engedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel.
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
12. FAKSZ: Makranczi Ádám (lajstromszáma: 00638), dr. Jónás Lucia Eszter (lajstromszáma: 01113)
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
14. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány.
Értékelés módszere: 1. értékelési szempont (ajánlati ár): fordított arányosítás; 2. értékelési szempont
(többlet tapasztalat): egyenes arányosítás. Pontszámok alsó és felső határa: 0-100
15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
16. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
17. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
18. A Kbt. 65. § (10) bekezdésben meghatározottak alapján AT a teljesítés során nem vehet igénybe
alvállalkozót az alábbi feladatok teljesítése során:
- légiháromszögelés
- légifelvételek radiometriai korrekciója, színkiegyenlítés
- nem minőségellenőrzött és a minőségellenőrzött ortofotó állomány előállítása
- digitális domborzatmodell kiegészítések végrehajtása
- szükséges engedélyek beszerzése
- szerződéskötés az Országos Meteorológiai Szolgálattal
- légifényképező repülés és repülőgépek munkájának irányítása
Az M1 alkalmassági követelménynek való megfeleléshez nem vehet igénybe kapacitást nyújtó
szervezetet.
19. AK a Kbt. 53. § (6) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárást indít, részleteket a
szerződéstervezet tartalmaz.
20. Részajánlat kizárásának indokolása: A szolgáltatás egymásra épülő feladatokból áll, melyek
szétbontásával a végtermék elkészítésének minősége a műszaki leírásnak megfelelő színvonalon,
valamint határidőre történő rendelkezésre bocsátása nem lehetséges. A teljesítés végén ajánlatkérő
nem tudná megállapítani, hogy a feladatok mely szakaszában keletkezett a hiba, kinek a felelőssége
a hibák kijavítása, a hibásan továbbadott adat alapján teljesítő gazdasági szereplőtől hogyan várható
el kijavítás. A szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását
eredményezné.

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:
2020/12/28 (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

Magyar Államkincstár (24416/2020)
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: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piróth Andrea
Telefon: +36 13273647
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001364572020/
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/EKR001364572020/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
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mentőszoftver gyártói támogatás megújítása
Hivatkozási szám: EKR001364572020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A meglévő Arcserve mentési megoldásához tartozó szoftver (azaz Mentőszoftver) gyártói támogatásának
megújítása.
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: Mentőszoftver gyártói támogatás megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Hold utca 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Államkincstár a meglévő 1 db Arcserve mentési megoldásához tartozó szoftver gyártói
támogatásának megújítását tervezi, mivel a jelenlegi mentési licensz egy részének követése 2021.03.30.-án
lejár. A szoftver gyártói támogatás hosszabbításhoz a következő műszaki paramétereknek megfelelő licensz
beszerzése szükséges:
- Mentőszoftver típusa: Arcserve UDP Premium Plus - legújabb változat + CA ARCserve Backup legújabb
változat.
- Lejáró mentési kapacitás: 110 TB
- Támogatandó mentési kapacitás: 110 TB
- Gyártói támogatás időtartama: 1 év (2022.03.30)
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 termék megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes követelményrendszert és leírásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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: 10
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.2.7. pont kiegészítése:
teljesítési határidő a licenszátadás vonatkozásában a szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanap,
de legkorábban 2021.03.30. napja. A terméktámogatás teljesítésének időtartama a licenszaktiválástól
számított 12 hónap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:
AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD
benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az
ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró
okok fenn nem állását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat
is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az
előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16.
§-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell
benyújtani EKR űrlapon.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében 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 AT erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz
csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta
a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában
köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági
és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és
egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A
Kr. 2. § (5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási
szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek
megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt.
69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó
ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.
A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában
is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági
feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága
igazolásához.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M1. Ajánlattevő csatolja a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását
megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72
hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szállítások ismertetését a Kr. 22. § (1)-(2)
bekezdésben meghatározott formában igazolva.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
- a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó elérhetősége),
- szállítás tárgya, valamint nettó ellenértéke (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint
együttesen is megfelelhetnek. A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),
(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§
(6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett alábbi
referenciákkal:
legalább közbeszerzési eljárás tárgya szerinti –gyártói támogatás megújítása – tárgyú referenciával
összesen legalább nettó 80 000 000,-Ft értékben.
Az alkalmassági követelmény legfeljebb három szerződéssel teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a fedezetet saját forrásból biztosítja. AK előleget nem fizet. A részszámlázás nem megengedett.
Az ajánlattétel és a szerződés, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az AK a szerződésben rögzített tartalom szerződésszerű teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján
benyújtott számlát fogadja be. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő
mellett, a Kbt. 135. § (1), (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján történik átutalással. Késedelmes fizetés
esetén Ajánlatkérő a Ptk.6:155. § szerinti késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére köteles.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az ellenszolgáltatás kifizetésének szabályait, illetve a szerződést biztosító
mellékkötelezettségek részletes szabályait 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 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: 2021/02/01 (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: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás a Kbt. 68. §
rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás elektrinikusan zajlik.
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 eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4)
bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKRben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943,
e-mail: witzrt@witzrt.hu.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus
úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Jelen eljárásban AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.
4. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell
eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
7. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti
nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével,
amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges a műszaki paraméterek tekintetében, továbbá
szükséges megadnia a termék gyártóját, típusát és származási helyét. Ajánlatkérő a termék gyártóját
és típusát szakmai ajánlatnak tekinti.
10. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) és 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan
EKR űrlapon. Az űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe”
egyértelmű kifejezést szerepeltetni.
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
12. FAKSZ: dr. Jónás Lucia (lajtromszám:01113), Makranczi Ádám (lajstromszám: 00638)
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
14. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76.§(2)a)pont alapján a legalacsonyabb ár, tekintettel
arra, hogy a 76.§(5) szerint ajánlatkérő számára a beszerzés tárgyát képező gyártói támogatás
olyan áru, amely csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felel
meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
16. Részajánlattétel kizárásának indoka: az eljárás tárgya olyan gyártói támogatás beszerzése mely
oszthatatlan, így jelen eljárásban nem lehetséges részajánlattétel biztosítása.
17. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
18. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
19. Ajánlatkérő az alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
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:
2020/12/28 (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 Sportközpontok (24059/2020)
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 Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Balázs
Telefon: +36 14714131
E-mail: btoth@mnsk.hu
Fax: +36 14714131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.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/EKR001307742020/
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/EKR001307742020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NSK - Villamos energia 2021
Hivatkozási szám: EKR001307742020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamosenergia-kereskedő kiválasztása 2021. évre.
Villamos energia adás-vételi beszerzés az Ajánlatkérő részére a magyar villamos energia rendszeren
folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő az MSZ
50160 szerinti minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása)
2021.03.01. (0:00 CET) - 2021.12.31. (24:00 CET) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási
kötelezettség nélküli teljes ellátásalapú villamos energia adás-vételi beszerzés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem

Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: NSK - Villamos energia 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12,HU211,HU212,HU213,HU232,HU311,HU312,HU321,HU333 A teljesítés fő
helyszíne: Balatonfűzfő
Tata
Dunavarsány
Budapest
Szeged
Gyöngyös
Pilisszentkereszt
Iváncsa
Balatonboglár
Cegléd
Derecske
Dunakeszi
Edelény
Gyál
Putnok
Sárbogárd
Tokaj
Bélapátfalva
Kemecse
Fehérgyarmat
Szob
Sümeg
Füzesgyarmat
Tolna
Csenger
Baktalórántháza
Enying
Abádszalók
Törökszentmiklós
Mezőcsát
Balassagyarmat
Kisvárda
Gödöllő
Siófok
Pécs
Balatonlelle
Veszprém
Szombathely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű
villamos energia versenypiaci beszerzésére, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrendadási
kötelezettség nélkül. Jelenlegi szerződés hatályának lejárta: 2021. március 1.

Energiaszolgáltatási igény folyamatos, idősoros, illetve profilhoz igazodó felhasználással.
Beszerezni kívánt mennyiség: 41 787 231 kWh/év
A villamos energia termék minősége meg kell, hogy feleljen az EU és a magyarországi követelményeknek:
MSZ EN 50160: 2011 és MSZ 1:2002 szabvány.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a részletes fogyasztási adatokat, a fogyasztási helyeket és a POD adatokat a
közbeszerzési dokumentum műszaki melléklete 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: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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 az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti
alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) II. és III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben
(a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem
vesz részt az alkalmasság igazolásában. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai

közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a
Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó.
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok
fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
SZ.1. alkalmassági követelmény
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles
tevékenység, ezért ajánlattevőnek villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel kell rendelkeznie.
SZ.1. előzetes igazolása: ajánlatkérő elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV.
rész α (alfa) pontjában tett egyszerű nyilatkozatot és nem kéri a IV. rész részletes kitöltését.
SZ.1. igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás alapján: ajánlatkérő a nyilvántartásban
szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban (Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatal nyilvántartása) ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben
a Kbt.69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes
ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított
igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban
történő benyújtásával szükséges igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re. A
Kbt. 65. § (7), (9) bekezdése és 67. § (3) bekezdése is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
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 EEKD-val történő előzetes igazolás
során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő
(AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító
szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
M.1.
A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de
legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetésével. A ref.-át a
Kr.22.§ (1) szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• szállítás tárgya (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
• a szállított (értékesített) energia mennyisége úgy, hogy abból a szállított (értékesített)
villamosenergia kWh-ban kifejezett
mennyisége megállapítható legyen
• részteljesítés bemutatása esetén a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának
megjelölését
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) és helye
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben
megszűnt.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés szerinti
igazolási módra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban)
rendelkezik összesen minimum 20 000 000 kWh mennyiségben villamos-energia szállítására
(értékesítésére) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az egyes referenciakövetelmények több szerződésből származó referencia bemutatásával is
teljesíthetők.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három
év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 21/A.§ alapján elfogadja, ha a
referenciakövetelményben foglalt szállítás a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződésszerű teljesítés esetén a számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt. 135.
§ (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
tárgyhavonkénti elszámolás alapján kiállított számlák szerint. Fizetési késedelem esetén feleket a Ptk. 6:155.
§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat fizetésének kötelezettsége terheli.
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Kbt. 27/A.§-ra.
A kifizetés vonatkozásában a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint kell eljárni. Ajánlatkérő előleget
nem fizet. Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének a pénzneme a magyar forint (HUF vagy Ft).
Hibás teljesítési kötbér alulszállítás esetén. Alul- és Túlfogyasztási kötbér a 30%-os toleranciasáv átlépése
esetén.
A részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/28 (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: 2021/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ és a 424/2017. Kormányrendelet 15.§
szerint. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
-elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. év
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. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és
benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1)
bek.].
2.AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a
közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35.
§(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3.AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
4.Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével
kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5.Ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
6.AT-nek nem kell csatolnia a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot.
7.AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.65.§(7)bek.nek megfelelően.
8.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek amennyiben
űrlapon kívül egyéb aláírt dokumentum kerül feltöltésre az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre
jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást.
9.Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.

10.Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben
bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra
kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR
rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
11.A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem köteles elrendelni újabb hiánypótlást, 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.
12.Az időpontok magyarországi helyi idő szerintiek.
13. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem írja elő, a nyertes ajánlattevő számára a szerződés
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. Az ajánlatkérő az értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy az áru jogszabályokban
meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem
differenciálható.
15.A jelen felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség vonatkozásában megadott 1 hónap
időtartalom a Kbt.81.§ (11) bekezdése alapján 30 napnak értelmezendő.
16. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e.) pontját és alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5)
bekezdését
17. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai:
Név: dr. Süvöltős András Lajstromszám: 00170
18. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban
meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem
differenciálható.
19. Részajánlat tételére nincs lehetőség. A költséghatékony gazdálkodás és a közpénzek ésszerű
felhasználásának biztosítása, valamint az Ajánlatkérők számára a legkedvezőbb ajánlati ár elérése
érdekében a mennyiségi volumenből eredő hatást érvényesíteni kívánja Ajánlatkérő.
Portfólióhatás esetén, amennyiben minél nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, a gazdasági
szereplő kedvezőbb áron tudja az energiát beszerezni, egyben értékesíteni, azzal kereskedni. Az
energia piaci sajátosságokra tekintettel a beszerzés mennyisége kapcsán nem indokolt a részekre
bontás, azzal a piaci versenyhelyzet nem növelhető, jellemzően inkább árdrágító hatással van a
beszerzés tárgyának részekre bontása.
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:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (24320/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14354833
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287352020/
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/EKR001287352020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:

Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Balatonrendes szakaszon kerékpárút megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001287352020
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:
Vállalkozási szerződés kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítására a Balatoni Bringakör Balatonrendes
települést érintő szakaszán.
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: Balatonrendes szakaszon kerékpárút megvalósítása
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: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Veszprém megye, Balatonrendes
közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó feladata kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a
Balatoni Bringakör Balatonrendes települést érintő szakaszán mindösszesen 1986 méter
hosszúságban.
A beruházás paraméterei, ellátandó főbb feladatok:
- Balatonrendes település/ RE-É-1 szakasz új kerékpárút építés 293 m hosszban
- Balatonrendes település/ RE-F-1 szakasz forgalomtechnikai beavatkozás 283 m hosszban
- Balatonrendes település/ RE-É-2 szakasz új vegyes forgalmú út építése, kijelölt kerékpáros nyomvonallal
50 m hosszban
- Balatonrendes település/ RE-É-3 szakasz új kerékpárút és új vegyes forgalmú út építése, kijelölt
kerékpáros nyomvonallal, vasúti átjáró építésével 628 m hosszban
- Balatonrendes település/ RE-É-3 szakasz meglévő gyalog- és kerékpárút átépítése 370 m hosszban
- Ábrahámhegy/ AB-É-1 szakasz meglévő kerékpárút átépítése 362 m hosszban
A feladat részletes meghatározását - a KD részeként - a KD III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek).
Ajánlatkérő a műszaki kötetek részeként az építési hatóság által kiadott jogerős építési engedélyeket is
rendelkezésre bocsátja.
A feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat.
területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 15
2 III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai
többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 15
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 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:
Szakmai ajánlatként a Felolvasólapot és az azon tett vállalást alátámasztó iratokat kell benyújtani.
Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak a minőségi értékelési részszempontra tett megajánlást, azaz a
felolvasólapon rögzített szakmai gyakorlati időt, továbbá a szakemberek személyét tekinti. Szakmai
ajánlatnak tekinti továbbá az Ár értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló Beárazott
Költségvetést.
A II.2.7 pontban a szerződés időtartamaként megjelölt 9 hónap a következő szerint értendő: Vállalkozási a
kivitelezést a szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónap alatt köteles elvégezni, de a telj időtartamába
nem számít bele az adott év december 1. és a következő év február 28. közötti időtartam. Hatályba lépés
részletei a szerződéstervezetben.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező
alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba
történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV) és
nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazd.szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.hatálya alá
tartozik(figyelemmel a Kbt.62.§(3)és(5)bek-re és a Kbt.63.§(3)bek-re).Kbt.74.§(1)bek szerint ki kell
zárni az eljárásból az AT-t, AV-t,alk.igazolásában részt vevőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Előzetes igazolási mód:
Az AT-nak (közös ajánlattevőnként) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek, és a 321/2015.(X.30.)Korm.r.
(továbbiakban:Kr.)1.§(1)bek. és 3. § (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia,h.nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek. hatálya alá.Kr.15.§(1)bek alapján az AT az
alk.igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Kr.15.§(2)bek
értelmében azon AV-k tekintetében,amelyek nem vesz részt alkalmasság igazolásában, az AT-nak
Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő(továbbiakban:AK)a Kbt.69.§(4)-(7)bek szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően megfelelő határidővel hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb
AT-t,hogy igazolja,nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.Kr.8.és 10.§-a szerint kell igazolni,ill.
az AK-nak ellenőriznie,hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá (Kr.12., 14.és16.§)AT
élhet a Kbt.69.§(11a)bek szerinti lehetőséggel,ez esetben nyilatkoznia kell,mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
Szakmai nyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások Kbt. 65, § (1) bek c) szerint:
A Kbt.65.§(1)bek.c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Korm.r.21.§(1)bek.alapján az építőipari
kivit.tevékenységet végzők vonatkozásában AK előírja az Étv.szerinti,építőipari kivit.tevékenységet
végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill.a nem Mo-n letelepedett gazd.szereplők esetén
a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Előzetes igazolás:AK elfogadja AT-k EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Részének
α:)pontja.)
Igazolási mód ajánlat elbírálásához:
Magyarországon letelepedett gazd.szereplő esetén a nyilvántartásban (építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében)szereplés tényét AK ellenőrzi a céginformációs

szolgálattól ingyenesen,elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok,az egyéni vállalkozók
nyilvántartásának,ill.az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján
(https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nyilvántart-ban szereplés tényét-ha a
Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyt-ban a vonatkozó adatok,ill.tények ingyenes ellenőrzésére nincsen móda nyilvántartás kivonatának,a ny-t vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban
szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával kell
igazolni. Nem Mo-n letelepedett gazd.szereplő esetén a2014/24/EUeurópai parlamenti és
tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb
igazolást,v. nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén
nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Kbt.65.§(1)bek.c)pont szerinti köv.igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása,ha
az valósítja meg azt a feladatot,amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,szervezeti
tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.Kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja
egyszerű nyilatkozatot az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.
A közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány nyújtandó be, azzal, hogy azt a
közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az
értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dok
benyújtására, amelyek igazolja, hogy az ajánlattevő megfelel az alk.köv.nek:
P/1. Ajánlattevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) köteles benyújtani valamennyi
számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett
tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
- számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e egybefüggő 15
napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti. Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk kövnek az ajánlattevők bármely más szervezet (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 alk követelményt, melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést.
Alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell
- a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazd és pénzügyi alk.
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt
az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4) bek-re.

A minősített ajánlattevők esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő
a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. az ajánlattevő alkalmatlan, ha bármely pénzügyi
intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban egybefüggően
15 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.
A Kbt. 65. § (6) bek alapján elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek (kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése
értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja
az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri. Az
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el.
M/1. A Kr. 21.§(2b) bek-re figyelemmel a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek
(kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását
megelőző utolsó 8 évben teljesített, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb
referenciáinak (építési beruházásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3)
bekezdés szerint az alábbi tartalommal:
- a szerződést (szerz.) kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alk. minimum-köv-nek megfelelően részletezett
tartalommal),
- szerződés teljesítésének/részteljesítésének idejét (a kezdő és a befejező időpontját év-hónap-nap
pontossággal megjelölve) és helyét
- műszaki átadás-átvétel idejét (év/hó/nap) (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó
műszaki átadás-átvétel idejét)
- a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerznek megfelelően történt-e.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. §
(5) bekezdése szerint fogadható el.
M/2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük
és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, a végzettséget (v.) és/vagy képzettséget
igazoló okirat, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz (öé.) és rendelkezésre állási nyil. egyszerű
másolati példányának csatolásával. (Kr. 21. § (2) bek. b) pontja)
Csatolni kell a szakemberek végzettségét igazoló iratokat, saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzukat és rendelkezésre állási nyilatkozatukat. Az önéletrajz tartalmazza legalább a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése
szempontjából lényeges adatokat:
- adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,
- a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap),
- az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott
szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez
utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése
szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más
szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban
csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő felhívja
a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr 24. §
(1) bekezdése irányadó. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel
időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban, vagy egyéb az ajánlatban csatolt nyilatkozatban
feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum
benyújtása nem szükséges.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és
felelőssége. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az
ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati
idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra
tett megajánlás igazolásakor.
Az M/1 és az M/2 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás – ide nem
értve a jogszabály által definiált fogalmakat -valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti
fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.
Ajánlatkérő szakember esetén e körben elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat,
de hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma
azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlattevő a
szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző
utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt,
szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:
M/1.1. legalább összesen 1400 méter hosszú országos és/vagy helyi közút építése.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 8 évben
befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra
esik.
A referencia követelménynek való megfelelés legfeljebb 2 db szerződéssel igazolható.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett
munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás – a teljesítés
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a
Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.
Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.)
KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek az
alkalmassági követelmény szerinti tartalomnak megfelelően.
M/2. Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe
bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel
-és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy
projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal
M/2.2. legalább 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) vagy „MV-KÉR” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy
azzal egyenértékű) végzettséggel
- és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett főépítésvezetői és/
vagy építésvezetői szakmai gyakorlattal.
AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a végzettség megszerzésétől kezdve
számítja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Az M/1) és az M/2) pontban előírt fogalommeghatározás/értelmező rendelkezés alkalmassági
követelményként értelmezendő.
Ajánlatkérő az M/1. és M/2. pontok vonatkozásában:
- „közút” alatt a „helyi-„ és „országos közutakat” érti az alábbiak szerint:
-„országos közút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2.§ (1)
bekezdése szerinti fogalmat érti.
- „helyi közút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2.§ (2) bekezdése
szerinti fogalmat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (2) bek. d) pontja
szerinti utak.
-„közút építése” alatt a 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
-„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet
szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők

munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a
konzorciumvezetővel.
-„Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a
projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt
megvalósításában.
-„Főépítésvezető” alatt AK olyan szakembert ért, aki több, különböző szakterületű építésvezető
munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.
-„Építésvezető” alatt AK azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen
irányítja.
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: 0,5-2% között szerződés szerint.
Hibás teljesítési: 15%
Meghiúsulási: 20%
Teljesítési, jótállási biztosíték: 5%
Előleg-visszafizetési biztosíték adott esetben
Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja a nettó ellenszolgáltatás
Jótállás 36 hó, szavatosság szerződés szerint.
Részletes szabályozás a szerződéstervezetben.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok:
• 2015. évi CXLIII.tv. 27/A.§, 135. § (1), (5)-(6), (11) bekezdés, 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A§; 32/B§
• 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bekezdés
• 2017. évi CL. tv.
• 2007. évi CXXVII. tv.
Finanszírozás: hazai forrás.
Előleg: maximum 20 %, nyertes választása szerint:
- Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - ÁFA és tartalékkeret
nélküli összege - 5%-át (azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerinti kötelezően biztosítandó mértéket)
meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett
vagy
- biztosíték nyújtása nélkül.
Biztosítékmentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilatkozathoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt
előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat,
valamint a biztosíték mentességi nyilatkozat csatolása.
Részszámlázás szerződés szerint biztosított.
Ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.
Tartalékkeret:2%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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: 2021/03/04 (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: 2021/03/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az ajánlati biztosíték mértéke hatszázezer Ft, teljesíthető - az AT választása szerint
- átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN:
HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) bankszámlájára történő befizetésével,
az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség
biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat
benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az
átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

2.Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára, a szerződéstervezetben rögzítettnek
megfelelően építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a szerződés
szerinti kivitelezési munkákra, mértéke:100 millió Ft/ káresemény 150 millió Ft/év
3.Nyertes köteles a szerződéskötés időpontjára, a szerződéstervezetben rögzítettnek megfelelően
Építés-szerelési biztosítás vagyonbiztosítást kötni/kiterjeszteni vagy a meglévő összkockázatú
építési-szerelési biztosítás vagyonbiztosítási részét kiterjeszteni, amely összege nem lehet
kevesebb, mint a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díj, azzal, hogy megfelelő fedezetet
biztosítson a vagyonbiztosítási káreseményekre.
4.Hiánypótlás a Kbt.71.§ szerint biztosított azzal, hogy ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb
hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6) bekezdés).
5.AK konzultációt nem tart.
6.AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez
képest szigorúbban állapította meg.
7.Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján
érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni, azzal, hogy a referenciák tekintetében azok
teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni.
8.Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
9.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
10.Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e
szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
11.Szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT által a III.1.3) M/2.1.-M/2.2. pontok tekintetében
megjelölt szakemberek rendelkezzenek a Közbeszerzési dokumentumokban megjelölt, érvényes
jogosultságokkal.
12.Dokumentumok hozzáférhetők a Kbt.39.§(1) bekezdés szerint korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül, díjmentesen az I.3)pontban szereplő címen, elektronikus úton az ajánlattételi határidő
lejártáig.
13.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszám: Dr. Wellmann-Kiss Katalin: 00241
14.Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány. Az adható pontszám a
részszempontok esetén 0-10 pont. Értékelés módszere: (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.):
• „Ár” - fordított arányosítás.
• „Minőségi kritériumok” - egyenes arányosítás.
15. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg. A
szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állása.
16. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
17. Az ajánlat részeként benyújtandó:
— felolvasólap, melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köt.
AT az ajánlat részeként kitölteni,
— Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat,
— Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges
nyilatkozat,
— adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt. 35. §, a 41/A. § (5) bekezdés és a
közbeszerzési dokumentumok előírásai szerint,
— Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR
rendelet 11. § (4) bekezdés szerint,
— aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.
18. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;ill.
http://nekszt.hu/tamogatas/.
19. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A
rendszer működése, használata vonatkozásában Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
20. Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017.
(XII.19.) Kr.t. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésre egyebekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás),
EEKD(egységes európai közbeszerzési dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok), AB
(ajánlati biztosíték).

22. Részajánlattétel kizárásának indoka: A beruházás összetettségére való tekintettel részajánlattétel nem lehetséges. Az érintett szakasz forgalma jelentős, ezért a közlekedés biztonsága
érdekében a munkák organizációját, a minőség biztosítást kiemelten kell kezelni. A projekt egyes
részeinek külön-külön történő megépítése a munkavégzés organizációjára, a minőségre negatív
hatással lenne, ami a kivitelezés közbeni közlekedés biztonságot, a balesetveszélyt növelheti.
23. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását.
24. Eljárás ügyintézője: Dr. Szabó Zsuzsanna, mobilszám: +36203852479
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
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:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (24518/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001038732020/
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/EKR001038732020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:

Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretszerz. - közúti biztonsági auditok készítése
Hivatkozási szám: EKR001038732020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71600000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerz. - közúti biztonsági auditok készítése
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: Keretszerz. - közúti biztonsági auditok készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71600000-4

További tárgyak:

71621000-7

Kiegészítő szójegyzék

71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest,
Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés közúti biztonsági auditok készítésére engedélyes, kiviteli tervekre, egyes közforgalom
számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre
Tiszántúl és Duna – Tisza köze-területén
Főbb mennyiségek (tájékoztató adat):
Az elvégzendő tevékenységekre a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011.
(VIII.31.) Kormányrendelet az irányadó.
Keretösszeg: 46.488.333 HUF + ÁFA. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget
vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretösszeg kimerítését.
Közbeszerzés mennyisége:
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek
megfelelően teljesített auditok várható darabszáma:
Cca. 29 db (ezek közül cca. 16 db gyorsforgalmi úthoz kapcsolódik), ebből
— cca. 14 db engedélyezési tervi projektekre vonatkozik,
— cca. 15 db kiviteli tervi, közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és
üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre vonatkozik.
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a feladatok előbbiek szerinti mennyiségi megbontásban történő
lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.
Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást.
A feladat további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) M.2.1) pont szerinti alk. köv. tekintetében bemutatott szakember
min. köv.-ben előírt közúti biztonsági audit elkészítésében szerzett 12 hónap feletti szakmai
tapasztalata (min. 0 hó, max. 9 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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 igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés egy alkalommal további
6 hónappal meghosszabbítható. a 36 hónapos határidő lejárata előtt legalább 15, legfeljebb 45
nappal megtett egyoldalú nyilatkozattal, a 36. hónap lejártától számítottan.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretszerződés jellegére tekintettel a hazai finanszírozású
projekteken túl: GINOP, VEKOP, TOP, Interreg, IKOP, CEF és egyéb EU-s forrás
II.2.14) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
Kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához: A keretszerződés időtartamaként megjelölt 36 hónap (hosszabbítás
esetén a további 6 hónap) az egyedi megrendelések kiadására nyitva álló időtartam. Az eseti
megrendelések teljesítésének határidejét a keretszerződés tartalmazza.
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 (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben felsorolt
kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.)
1. § (1) bek. és 3. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései is irányadóak.
Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben
meghatározott információkat megfelelően kitöltve.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. §
(4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó nem áll a
Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kr. 7.§ában és 16. §-ában foglaltakra is.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
kérelem (mellékletei nélkül) és annak érkeztetési igazolása. A nyilatkozat adott esetben nemleges
tartalommal is benyújtandó.
A III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alk. kövekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik
be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.:
A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet)
nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes, illetve ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgya szerinti (közúti biztonsági audit elkészítése) árbevételről, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények
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 ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek
csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az
EEKD IV. Részének α (alfa) pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén
a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be
kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások
benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (11-12), 69. § (11a) és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:
P/1.:
amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele nem éri el összesen a
8.600.000 HUF összeget és a közbeszerzés tárgyából (közúti biztonsági audit elkészítése) származó
- általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összességében nem éri el az 6.450 000 HUF
összeget.
Ajánlatkérő „közúti biztonsági audit” alatt a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában
foglaltakat érti.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján, a P/1. pontban meghatározott 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: A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell ig-ni az alk. köv-eknek
való megfelelést:
M/1.:
a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett
legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint igazolt
ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a szerz-t kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett
tartalommal),
- a szerz. teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját /év,
hónap, nap részletességgel/,
- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a
referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az
ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó
HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges,
amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt –
nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével.
A Kr. 22. § (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.
M/2.:
a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése, a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat, valamint a saját
kezűleg aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolati példányának
csatolásával. (Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja)
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 (év, hónap),
valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott
szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll.
A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog
állni.
Ajánlatkérő a gyakorlatot, illetve a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és
felelőssége.
Ha a szakember a regisztrációt igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában
szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a
regisztráció megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes regisztráció igazolja, azaz: a
végzettséget és/vagy képzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati
idejébe az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés, és az értékelési szempontokra tett
megajánlás igazolásakor.
M/1-M/2.:
1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet)
ajánlatban köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani arról, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdés
értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőknek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α (alfa) pontját kell
kitöltenie, a további részeket nem.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban
be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások
benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételeknek történő megfelelést.
A Kr. 19. § (7) bekezdés is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, közös AT-k, ha:
M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72
hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint igazolt,
befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
- min. 2 db közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítése, melyek
közül min. 1 db gyorsforgalmi út vonatkozásában valósult meg.
Ajánlatkérő a Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett
referenciákat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő:

- „közút” alatt a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat érti, ide
nem értve a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában írtakat.
- „gyorsforgalmi út” alatt a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és 2. sz. melléklet I.
pontjában foglaltakat érti.
- „közúti infrastruktúra fejlesztés” alatt a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában
foglaltakat érti.
- „közúti biztonsági audit” alatt a 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában foglaltakat érti.
A referenciakövetelmény több szerződésből is igazolható.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során
igénybe venni kívánt szakemberrel:
legalább 1 fő közúti biztonsági auditorral, aki rendelkezik:
- a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés szerinti közúti biztonsági auditori képesítés
megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel, továbbá
- legalább 12 hónap közúti biztonsági audit elkészítésében szerzett szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő „közúti biztonsági audit” alatt a 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában
foglaltakat érti.
Ajánlatkérő a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a 176/2011. (VIII.31.) Korm.
rendelet 8. § (3) bekezdése szerinti, vagy azzal egyenértékű végzettség megszerzésétől kezdve
számítja.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai 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)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 176/2011.
(VIII.31.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: az eseti megrendelés nettó díjának 2 %-a/naptári nap, max. eseti megrend. 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: az eseti megrend. nettó díjának 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: az eseti megrend. nettó díjának 20 %-a.
Amennyiben a Vállalkozóval szemben összességében érvényesített késedelmi kötbér és/vagy hibás
teljesítési kötbér az egyes eseti megrendeléseket illetően a nettó keretösszeg 20%-át eléri, Megrendelő
jogosult a jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondani.
Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó keretösszeg 1 %-a, a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6) és (8)
bekezdése. szerint, érvényességi ideje: teljesítési véghatáridő + 45 nap
Fizetési feltételek:
A pénzügyi finanszírozás forrása a keretszerződés hatálya alatt valamennyi rendelkezésre álló forrás: hazai
forrás, GINOP, VEKOP, TOP, Interreg, IKOP, CEF és egyéb EU-s forrás. A szerződés utófinanszírozott.
További részletek a keretszerződéstervezetben.
A díj a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított
30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6)
bekezdése, ill. a Ptk. 6:155. §. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
További részleteket a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
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: 2021/02/04 (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: 2021/02/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet 15. §-a szerint történik, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése 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:
1) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak
megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az

újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni
(Kbt. 71. § (6) bekezdés).
2) Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbb.
3) A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel
korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott
URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és
letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
4) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: 500.000 Ft. Az ajánlati
biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Átutalás esetén Ajánlatkérő
10300002-20609931-49020322 (IBAN:HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB)
számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalás esetén: Az átutaláson fel kell
tüntetni a befizetés jogcímét; az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni
kell. Garancia szerződés, készfizető kezesség esetén: az okirat a Kbt. 41/A. § (2) bekezdés szerint;
biztosítási szerződés esetén: a kötelezvény a Kbt. 41/A. § (2) bekezdés szerinti formában. Az
ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.
6) Ajánlatkérő Kbt. 35. § (8) bekezdés szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint
közös ajánlattevők esetében kizárja.
7) Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.
Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont.
Értékelés módszere:
(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. útmutatója szerint) a(z):
• „Ár” - fordított arányosítás.
• „A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány” - egyenes arányosítás.
8) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által bemutatott, a felhívás M/2. pontjában
megjelölt szakember a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott
pozícióhoz elvárt) a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet szerinti érvényes regisztrációval: ”KA” vagy
azzal egyenértékű regisztrációval.
9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10) A közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó
rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
11) Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e
szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
12) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások
szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési
részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét
tekintjük.
13) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A tevékenység miatt nem javasolt az egyes
audit fázisok részekre bontása. A további területi megbontás, a közúti projektek régiók közötti
megosztása, területi elhelyezkedése miatt nem indokolt.
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:
2020/12/28 (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

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (24305/2020)
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: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78487961
Postai cím: Tüzér Utca 2-4.
Város: NYÍREGYHÁZA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyáriné Dr. Szabó Emese
Telefon: +36 42548460
E-mail: jogi@nyirvv.hu
Fax: +36 42548461
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirvv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kabai Klára
Telefon: +36 42524524
E-mail: vagyongazdalkodas@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Móricz Zsigmond Szinház Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60940407
Postai cím: Bessenyei Tér 13
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kirják Róbert
Telefon: +36 42311333
E-mail: szatmari@moriczszinhaz.hu
Fax: +36 42311333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.moriczszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93855435
Postai cím: Géza Utca 8-16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőhalmi Richárd
Telefon: +36 205595334

E-mail: titkarsag@nyiregyhazisc.hu
Fax: +36 305959256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhazisc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási NpKft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87022847
Postai cím: Benczúr Tér 7
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puskásné Dr. Zorgel Enikő
Telefon: +36 42594523
E-mail: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu
Fax: +36 42594531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eakhulldek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001362132020/
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/EKR001362132020/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
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: Villamosenergia ismételt újbóli kiírása
Hivatkozási szám: EKR001362132020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09300000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve az önkormányzati
tulajdonú- az ajánlati felhívásban meghatározott- gazdasági társaságok részére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 355754576 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
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 6
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vill. energia NYH Közvil. NYIRVV Nonprofit Kft. r.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09300000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia beszerzése közvilágítás ellátása NYÍRVV Nonprofit Kft. részére 6.075.081 kWh +30 %/év.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv.
74. § (1) bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles tevékenység. Az engedély
meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű - Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Értékelési szempont : Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére.
Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
(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: 2021/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (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 igen
Opciók ismertetése: A közbeszerzés tárgyát képező mennyiség: 6 075 081 kWh. Az ajánlatkérő a
megadott mennyiségtől pozitív irányba + 30 %kal pótdíjmentesen eltérhet.
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: Vill.energia NYH kijelölt közintézm., teleph.,egyé
Rész száma: 2

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09300000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumban meghatározott
helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia beszerzése Nyíregyháza város kijelölt közintézményei, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
székhelye, telephelyei, és egyéb vételezési helyei számára 3 173 375 kWh +30 %/év. Az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 74. § (1)
bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles tevékenység. Az engedély
meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű - Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Értékelési szempont : Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére.
Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
(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: 2021/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (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 igen
Opciók ismertetése: A beszerzés tárgyát képező mennyiség 3 173 375 kWh. Az ajánlatkérő a
megadott mennyiségtől pozitív irányba + 30%-kal pótdíjmentesen eltérhet.
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: Vill.energia NYMJV ÖNK.NLC
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09300000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Közbeszerzési dokumentumban foglaltak alapján.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nem lakáscélú fogyasztási helyek villamos energia ellátása 274 810 kWh + 30 %/év. Az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 74. § (1)
bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles tevékenység. Az engedély
meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű - Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Értékelési szempont : Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére.
Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálhat.
(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: 2021/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (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 igen
Opciók ismertetése: A beszerzés tárgyát képező mennyiség 274 810 kWh. Az ajánlatkérő a
megadott mennyiségtől pozitív irányba +30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
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: Vill.energia Színház részére
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09300000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumban felsorolt helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Villamos energia ellátása a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. részére 468.172 kWh + 30 %/év. Az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 74.
§ (1) bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles tevékenység. Az engedély
meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű - Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Értékelési szempont : Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére.
Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálhat.
(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: 2021/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (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 igen
Opciók ismertetése: A beszerzés tárgyát képező mennyiség 468.172 kWh. Az ajánlatkérő a
megadott mennyiségtől pozitív irányba +30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
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: Vill.energia Sportcentrum részére
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09300000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumban felsorolt helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia ellátása a NYH. Sportcentrum Nonprofit Kft. részére 782.687 kWh + 30 %/év. Az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 74.
§ (1) bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles tevékenység. Az engedély
meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű - Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Értékelési szempont : Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve

választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére.
Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálhat.
(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: 2021/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (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 igen
Opciók ismertetése: A beszerzés tárgyát képező mennyiség 782.687 kWh. Az ajánlatkérő a
megadott mennyiségtől pozitív irányba +30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
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: Vill.energia ÉAK részére
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09300000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumban felsorolt helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia ellátása az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 1 090 858
kWh + 30 %/év. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. tv. 74. § (1) bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles
tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű - Szabályozási Hivatal
nyilvántartásában ellenőrzi. Értékelési szempont : Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint
értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a
Kbt. 76. § (5) bekezdésére. Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban
meghatározott és körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálhat.

(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: 2021/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (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 igen
Opciók ismertetése: A beszerzés tárgyát képező mennyiség 1 090 858 kWh. Az ajánlatkérő a
megadott mennyiségtől pozitív irányba +30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
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, (közös
ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének
a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt
az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt.74. § (1)
bekezdés b) pont. Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1) -(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés
b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére
az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem
zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az
érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 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. Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának
benyújtásakor a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdéseinek hatálya alá. Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő
nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban
kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11)
bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló
nyilatkozatot. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) - (8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. §(1) bekezdésének a)-q) pontjaiban,
továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rndelet
1-3. §, 4. § (1) és (3)-(4) bekezdése és a 6-8 §-ok, valamint 10., 12., 14., 15., 16. §-ai szerint kell
igazolnia. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt.
62. § (1) bekezdésének a) - q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b)pontjaiban foglalt kizáró
okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be
a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevő figyelmét,
hogy a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig,
ameddig az igazolásokban fogl. tény, adat tart. valós. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló
döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint jár el. A Korm. rendelet 1-16 §a is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 12 hónap tekintetében csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől
származó, valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozó nyilatkozatot legalább a következő
tartalommal: számlaszám feltüntetése, mióta vezeti a pénzügyi intézmény a bankszámlát, illetve 30
napon túli sorba állítás volt-e az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban, ha
igen, hány alkalommal volt, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetőleg mikor kezdte meg a tevékenységét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
ha bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi
számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban egy alkalomnál többször
30 napon túli sorba állítás előfordult.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (villamos energia értékesítése)
szerinti szállításait, legalább a következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja)
a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződéseknek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja irányadó az igazolás módjára: a) ha a szerződést kötő
másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi
szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő
másik fél az a) pontban foglalthoz képeset egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. Az
alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65 § (6) - (7) bekezdéseiben foglaltak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az
ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt.
69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az

előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt.
65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése is
irányadó. A Kormányrendelet 21 §. (1a) a) pontja is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év során befejezett 01.
rész vonatkozásában összesen legalább 4 500 000 kWh., a 02. rész vonatkozásában összesen
legalább 2 300 000 kWh., a 03. rész vonatkozásában összesen legalább 200 000 kWh., a 04. rész
vonatkozásában összesen legalább 350 000 kWh., a 05. rész vonatkozásában összesen legalább
580 000 kWh., a 06. rész vonatkozásában összesen legalább 800 000 kWh mennyiségű villamos
energia szállításáról szóló referenciával. A többi részre történő ajánlattétel esetén a magasabb
értékű alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyben az alacsonyabb értékű alkalmassági
követelményt is. igazolja. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésére irányadó a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 §. (1)-(2) bekezdés.
Az Ajánlattevő teljesítés kés. esetén kés.köt.köt. fizetni. A késedelmi kötbér minden egyes rész esetén a
teljesítmény mennyiség bruttó összegben (HUF) megh. ellenértékének 0,25 % naponta, max. 10 %-a. Az
Ajánlattevő érdekkör. eső ok miatt meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke minden rész esetén
a telj. mennyiség bruttó összeg meghat. ellenért. a 20 %-a. Teljesítési bizt. (mért. egységes. az 01 -06.
közbeszerzési rész vonatk. az adott részajánlat alapján megkötött szerződés szerinti nettó villamos energia
díj 3 %-a. A nyertes ajánlattevő teljes. biztosítékot kell nyújtania az ajánlattevő vál. szerint a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjában megjelölt bizt. form. valam. telj. Részl. a közbeszerzés dokumentum ajánlatkérő
a szerződés menny.túli vételezése esetén a közbeszerzési dokumentum részét kép.szerződés tervezet
szerinti emelt díjat köteles megfizetni a többlet energia mennyiség után. A szerződés menny. el nem érő
vét.esetén a AK a tényl. felh.en. mennyiség után a szerződésben rögzített díjat köteles megfizetni egyéb
fizetési kötelezettség nem terheli. Az ajánlatkérő a Kbt. 27/A §. alapján elfogadja az elektronikus számlákat
is, amelyek megfelelnek a Kbt. 27/A §-ban foglalt követelményeknek.
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: 2021/02/10 (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: 2021/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: A bontás az elektronikus
közbeszerzési rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV.2.2. pont
szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Az elekronikusan
küldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje a visszaigazolásban szereplő időpont. AK. hiv. a
Kbt. 68. §-ra és a 424/2017. (XII.19.) kormányrendelet 15. §-ra.
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:
Az AK. táj.az AT.h.Nyháza Nyháza MJV. Önkormányzatával, ill.a Nyháza MJV Önkormányzatának
tulajd. képező gazd.társaság. jelen besz.érd.konzorciumi szerz. kötött, jelen közbesz.eljárást a
nevükben folytatja le. 1. NYÍRVV Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2.-4. képv.:Petró Árpád
ügyvezető, konzorciumvezető 2. Nyíregyháza MJV Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1. képv: Dr. Kovács Ferenc Polgármester konzorciumi tag, 3. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit
Kft., Nyíregyháza, Bessenyei tér 13., képv: Kirják Róbert ügyvezető, konzorciumi tag, 4. ÉszakAlföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7., képv: Éberhardt
Gábor ügyvezető, konzorcimi tag 7., 5. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza,

Géza u. 8-16., képv: Kőhalmi Richárd ügyvezető, konzorciumi tag. Az eljárásban résztvevő
FAKSZ: Dr. Nyáriné Dr. Szabó Emese (00837). Az ajánlat részlet. formai és tartalmi feltételeit a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Az Ajánlattevőnek csatolni kell az egységes európai
közbeszerzési dokumentum a Kbt. 67.§ szerint. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró(k)
aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult AT., közös ajánlat eset.
AT-(k) ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változás
bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015.
(X.30.) Korm.r. 13.§) Nemleges nyilatkozat is csatolandó. Amennyiben AT. kapacitást biztosító
szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az AT., illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
személy/szervezet ált. kiállított egys. európai közb.dok.-ot figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdés.
A Kbt. 66. § (6) bekezdés vonatk. nyilatkozat: -a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
telj. az AT. (részvételre jel.) alvállal. kíván igénybe venni. - az ezen részek tek.igénybe venni kívánt
és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az egyéb csatolandó dokumentum listáját a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljrásába a min. AT. hiv.
jegyz. tört. felvétel.feltétel. kép. minős.szemp. képv.jelen felhív. III.1.2., és III.1.3. pontj. szig.állapít.
meg az AT. pénz. és gazd., val.műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását. A becsült
érték meghatározása a +30% mennyiségi eltérés figyelembe vételével történt. Értékelési szempont :
legalacsonyabb ár valamennyi rész esetén. Ajánlatkérő egyik rész esetén sem alkalmazza a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet létrehozását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)
bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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

Széchenyi István Egyetem (24669/2020)
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: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Nóra
Telefon: +36 96503400
E-mail: meszaros.nora@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni.sze.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/EKR001039072020/
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/EKR001039072020/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: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZE épületeinek energiahatékony felújítása
Hivatkozási szám: EKR001039072020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés Széchenyi István Egyetem épületeinek energiahatékony felújítására”
Jelen közb. elj. tárgya a „Széchenyi István Egyetem épületeinek energiahatékony felújítása” című,
KEHOP-5.prioritás (Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása) alapján
megvalósuló projekt kivitelezési munkái az AT-k részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumban
részletezettek szerint.
I. rész: Hotel Famulus épülete
II. rész: Lucsony „C” épület
III. rész: Petz Iskola épület
IV. rész: Posta épület
V. rész: Tankonyha épület
VI. rész: Várkapitányi épület
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: Hotel Famulus épülete
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45321000-3

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45320000-6
45331000-6
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9026 Győr, Budai út 4-6. hrsz.:6383
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen projekt tárgya a győri Széchenyi István Egyetem Famulus Hotel és Kollégium épületének energetikai
felújítása, a 2018-as évben fejlesztési koncepció alapján.
Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. A magas üzemeltetési
költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas energia-költség teszi ki, továbbá számottevő ez
épület villamos energia felhasználása is. A szóban forgó épületet folyamatosan, és rendeltetésszerűen
használják.
A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, továbbá a nagyarányú villamos
energiafelhasználás megújuló energiával történő kiváltása. Az épületet a külső határoló felületeinek
hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével, lapos tető szerkezetének utólagos külső hőszigetelésével,
valamint napelemes rendszer kiépítésével kívánjuk korszerűsíteni.
Az épület műszaki, energetikai paramétereit a helyszíni felmérések, valamint az intézmény által
rendelkezésre bocsátott meglévő korábbi tervdokumentáció alapján volt lehetőségünk megismerni. A
tervezés, felújítási koncepció kidolgozása során szempont volt az Egyetem már felújított épületállományához
való illesztése tárgyi épületünknek.
A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:
Épületenergetikai korszerűsítés
o Külső homlokzati falak hőszigetelése 16 cm vtg. EPS hőszigetelő rendszerrel
o Külső szálcement burkolat+ 16 cm kőzetgyapot hőszigetelés
o Lapostető hőszigetelése, 20 cm EPS hőszigeteléssel
o Meglévő rossz állapotú fa és fém szerk. ablakok cseréje, alumínium profilú korszerű hőszigetelt
szerkezetre, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,15 W/m2K
o Bejárati ajtó cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű bejárati ajtókra
Uw= 1,40 W/m2K
o meglévő függönyfal üvegezésének cseréje 3 rétegű hőszigetelt üvegezésre
Megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése
o Napelemes rendszer kiépítése lapostetőre, Rendszerméret 60 kWp
Jellemző mennyiségek:
Külső homlokzat felújítása, szigetelése:
16 cm EPS hőszigetelő rendszer + homlokzati vakolati rendszer 2087 m2

16 cm kőzetgyapot hőszigetelő rendszer + szálcement burkolat kiszellőztetve 666 m2
Lapostető szigetelése:
ATN 100 hőszigetelés 200 mm vtg, 1 rtg PVC lemezszigetelés 1540 m2
Nyílászáró csere:
Ajtó: 20 db
Ablak: 226 db
Függönyfal üvegezése (3 rtg. üvegezés) 1 klt.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés 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 azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek,
ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy
a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell
érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
(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. Az M.2.1.)alkalmassági követelményre bemutatott szakember,
alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36
hónap) 10
2 2.2. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági
minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
3 2.3. Homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője (Uw) legkedvezőbb érték 0,80 és a
legkedvezőtlenebb 1,15 W/m2K (a kisebb érték a jobb energetikailag) 6
4 2.4. Jótállás időtartama minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0-36 hónap) 4
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: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5. prioritás
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a
munkaterület átadásától számított 450 naptári nap.
AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
Időpont: 2021.01.12. 10:00
Találkozás helye: Hotel Famulus 9026 Győr, Budai út 4-6.
II.2.1)
Elnevezés: Lucsony "C" épület
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45321000-3
45453100-8
45320000-6
45331000-6
45443000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
Hrsz.:1358/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen projekt tárgya a Széchenyi Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék („C”) épülete energetikai felújítása.
Az épület Mosonmagyaróváron a Lucsony utcában helyezkedik el, helyi védelem alatt álló területen. Az
épület 1914. évben épület, a kor jellemző műszaki megoldásaival, anyagaival. Jelenleg mind a pince,
földszinti falak vizesedése, mind a homlokzat és homlokzati nyílászárók továbbá a padlásfödém felújítása,
szigetelése korszerűsítése indokolt beavatkozás. Az energetikai korszerűsítés részeként napelemes
rendszer kialakítása is lehetséges, mely szintén a projekt műszaki tartalmához kapcsolódik.
A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:
- Épületenergetikai korszerűsítés
o Külső homlokzati falak hőszigetelése, részben hőszigetelő vakolattal történő felújítása
o Padlásfödém hőszigetelése, 25 cm ásványi hőszigetelés,
o Meglévő rossz állapotú műanyag szerk. ablakok cseréje, műanyag profilú korszerű hőszigetelt szerkezetre,
3 rétegű
hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,15 W/m2K
o Bejárati ajtók cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű bejárati ajtókra
Uw= 1,40
W/m2K
- Megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése
o Napelemes rendszer kiépítése belső udvar déli-keleti és dél-nyugati tájolású tetőszerkezetére
Rendszerméret 60 kWp
Jellemző mennyiségek:
Külső homlokzat felújítása, szigetelése:
3-cm hőszigetelő páradiffúz homlokzatvakolat 659 m2
12 cm ásványgyapot hőszigetelő rendszer 746 m2
Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés furatinjektálásos módszerrel: 137 ker.m2
Padlásfödém szigetelése:
Ásványgyapot paplan elhelyezés padlásfödémen 250 mm vtg: 934 m2
Nyílászáró csere:
Ajtó: 1 db
Ablak: 80 db
Napelemes rendszer kialakítása (60, 0 kWp):
Napelemek - 375 Wp-s napelem 160 db
Inverterek – összesen 50 kVA (20x2+10) 3 db

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés 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 azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek,
ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK Rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(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.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember,
alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
10
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági
minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
3 2.3. Homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője (Uw) legkedvezőbb érték 0,80 és
legkedvezőtlenebb 1,15W/m2K (a kisebb érték a jobb energetikailag 6
4 2.4. Jótállás időtartama, minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0-36 hónap) 4
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: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5. prioritás
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7. pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület
átadásától számított 360 naptári nap.
AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
Időpont: 2021. 01.12. 15:00 óra, találkozás helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.

II.2.1)
Elnevezés: Petz Iskola épület
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45331000-6
45443000-4
45453100-8
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Szent Imre út 26-28. hrsz.: 2583/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen projekt tárgya a Széchenyi István Egyetem Egészség és Sporttudományi Kar, Egészségtudományi
Tanszéképületének energetikai felújítása.
Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. A magas üzemeltetési
költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas energia-költség teszi ki, továbbá számottevő ez
épület villamos energia felhasználása is. A szóban forgó épületet folyamatosan, és rendeltetésszerűen
használják.
A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, továbbá a nagy arányú villamos
energiafelhasználás megújuló energiával történő kiváltása. Az épületet nyílászáróinak cseréjével, lapostető
további hőszigetelésével és a homlokzati falak hőszigetelésével kívánjuk korszerűsíteni.
A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:
- Épületenergetikai korszerűsítés
o Külső homlokzati falak hőszigetelése 15 cm vtg. EPS hőszigetelő rendszerrel
o Lapostető hőszigetelése, 20 cm EPS hőszigeteléssel
o Meglévő rossz állapotú fa és fém szerk. ablakok cseréje, műanyag profilú korszerű hőszigetelt szerkezetre,
3 rétegű
hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,15 W/m2K
o Bejárati ajtó cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű bejárati ajtókra
Uw= 1,40
W/m2K
o Felülvilágító sáv cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű felülvilágító
tetőszerkezetre Uw= 1,40 W/m2K
- Épületgépészeti rendszer korszerűsíése
o Meglévő szellőző rendszer felújítása és hőcserélő beépítése
o Központi fűtési rendszer korszerűsítése, thermoszelepek felszerelése helyiségenkénti szabályozás
kiépítése
Jellemző mennyiségek:
Külső homlokzat felújítása, szigetelése:
15 EPS hőszigetelő rendszer 788 m2
Szálcement burkolat+ kiszellőztetett réteg+ kőzetgyapot hőszigetelés 165 m2
Homlokzati hőszigetelő vakolati rendszer 1238 m2
Lapostető szigetelése:
ATN 150 hőszigetelés 200 mm vtg, 2 rtg bitumenes lemezszigetelés 1501 m2
Nyílászáró csere:
Ajtó: 2 db
Ablak: 83 db
Épületgépészeti rendszer:
AHU1-LÉGKEZELŐ GÉP:
ATREA DUPLEX 9000 MULTI ECO befúvó és elszívó légkezelő, Beltéri, álló kivitelű, ellenáramú
hővisszanyerővel 1 db
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés 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 azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek,
ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a Rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(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.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember,
alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
8
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági
minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
3 2.3. Homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője (Uw) legkedvezőbb érték 0,80 és
legkedvezőtlenebb 1,15W/m2K (a kisebb érték a jobb energetikailag súlyszám 8
4 2.4. Jótállás időtartama, minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0-36 hónap) 6
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: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5. prioritás
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7. pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület
átadásától számított 450 naptári nap.
AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
Időpont: 2021.01.12. 11:00 óra, találkozás helye: 9024 Győr, Szent Imre út 26-28.
II.2.1)
Elnevezés: Posta épület

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

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9026 Győr, Egyetem tér 1. hrsz.: 10622/9
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen projekt tárgya a győri Széchenyi István Egyetem „Posta” épületének energetikai felújítása.
Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. A magas üzemeltetési
költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas energia-költség teszi ki, továbbá számottevő ez
épület villamos energia felhasználása is. A szóban forgó épületet folyamatosan, és rendeltetés szerűen
használják.
A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, továbbá a nagy arányú villamos
energiafelhasználás megújuló energiával történő kiváltása. Az épületet a külső határoló felületeinek
hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével, lapos tető szerkezetének utólagos külső hőszigetelésével,
valamint napelemes rendszer kiépítésével kívánjuk korszerűsíteni.
A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:
- Épületenergetikai korszerűsítés
o Külső homlokzati falak hőszigetelése 15cm vtg. EPS hőszigetelő rendszerrel
o Szálcement falburkolat, alatta kiszellőztetett rétegben 18 cm kőzetgyapot szigetelés
o Lapostető hőszigetelése, 20 cm EPS hőszigeteléssel
o Meglévő rossz állapotú fa és fém szerk. ablakok cseréje, műanyag profilú korszerű hőszigetelt szerkezetre,
3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,15 W/m2K
o Bejárati ajtó cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű bejárati ajtókra
Uw= 1,40 W/m2K
- Épületgépészeti rendszer korszerűsítése
o Régi elavult gázkazánok cseréje modern kondenzációs gázkazánra, helyiségenkénti szabályozás kiépítése
termosztatikus radiátorszelepek felszerelésével
Jellemző mennyiségek:
Külső homlokzat felújítása, szigetelése:
15 cm EPS hőszigetelő rendszer 267 m2
18 cm kőzetgyapot hőszigetelő rendszer +szálcement burkolat 115 m2
Homlokzati hőszigetelő vakolati rendszer 425 m2
Lapostető szigetelése:
ATN 100 hőszigetelés 200 mm vtg, 1 rtg PVC lemez vízszigetelés 395 m2
Nyílászáró csere:
Ajtó: 1 db
Ablak: 48 db
Épületgépészeti rendszer:
Viessmann Vitodens 100-W 35kW kombi kondenzációs falikazán 2 db
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés 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 azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek,
ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a Rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű

meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(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.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember,
alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
8
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági
minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
3 2.3. Homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője (Uw) legkedvezőbb érték 0,80 és
legkedvezőtlenebb 1,15W/m2K (a kisebb érték a jobb energetikailag 8
4 2.4. Jótállás időtartama, minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0-36 hónap) 6
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: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5. prioritás
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7. pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület
átadásától számított 360 naptári nap.
AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
Időpont: 2021.01.12. 09:00 óra, találkozás helye: Posta épülete, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
II.2.1)
Elnevezés: Tankonyha épület
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6
45321000-3
45331000-6

45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 88. Hrsz.: 313/10
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen projekt tárgya a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszertudományi Tanszék Tankonyha épületének energetikai felújítása.
Az épület Mosonmagyaróváron a Vár területén helyezkedik el, műemléki védelem alatt álló ingatlanon. Az
épület 1960-as évek épület, a kor jellemző műszaki megoldásaival, anyagaival. Jelenleg az épület falai
vizesednek, szigeteletlenek. Mind a homlokzat a homlokzati nyílászárók továbbá a lapostető felújítása,
szigetelése, korszerűsítése indokolt beavatkozás. Az energetikai korszerűsítés részeként az épületgépészeti
rendszer (fűtés, HMV, légtechnika) is teljes egészében megújul
A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:
- Épületenergetikai korszerűsítés
o Külső homlokzati falak hőszigetelése 18 cm vtg. EPS hőszigetelő rendszerrel
o Külső falak utólagos vízszigetelési munkái
o Lapostető hőszigetelése, 22 cm EPS hőszigeteléssel
o Meglévő rossz állapotú fa és fém szerk. ablakok cseréje, műanyag profilú korszerű hőszigetelt szerkezetre,
3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,15 W/m2K
o Bejárati ajtó cseréje, hőhídmentes alumínium szerkezetű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű bejárati ajtókra
Uw= 1,40 W/m2K
- Épületgépészeti rendszer korszerűsíése
o Régi elavult gázkazán helyett, levegős hőszivattyús rendszer kiépítése reverzibilis kiviteli változatban fan
coli-os szekunder rendszer telepítésével
o új légtechnikai rendszer kiépítése hővisszanyerővel
Jellemző mennyiségek:
Külső homlokzat felújítása, szigetelése:
18 EPS hőszigetelő rendszer 388 m2
Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés furatinjektálásos módszerrel: 38 ker.m2
Homlokzati hőszigetelő vakolati rendszer 423 m2
Lapostető szigetelése:
ATN 150 hőszigetelés 220 mm vtg, 2 rtg bitumenes lemezszigetelés 350 m2
Nyílászáró csere:
Ajtó: 10 db
Ablak: 12 db
Épületgépészeti rendszer:
IDM TERRA AL Twin 32 P típusú kültéren telepíthető kompakt levegős hőszivattyú reverzibilis kiviteli
változatban fan coli-si szekunder rendszer telepítésével 1 kpl.
ATREA DUPLEX 5400 Basic-N kültéri fekvő légkezelő berendezés keresztáramú hővisszanyerővel 1 kpl
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés 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 azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek,
ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a Rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(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.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember,
alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
8
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági
minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
3 2.3. Homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője (Uw) legkedvezőbb érték 0,80 és
legkedvezőtlenebb 1,15W/m2K (a kisebb érték a jobb energetikailag 8
4 2.4. Jótállás időtartama, minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0-36 hónap) 6
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: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5. prioritás
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a
munkaterület átadásától számított 360 naptári nap.
AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
Időpont: 2021. 01.12. 14:00 óra, találkozás helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 88.
II.2.1)
Elnevezés: Várkapitányi épület
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6
45321000-3
45331000-6
45443000-4
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár Hrsz.: 313/10
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Projekt célja: műemlék épület energetikai korszerűsítése a KEHOP-5. prioritáshoz igazodva

Építés helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár Hrsz.: 313/10
Műemléki törzsszáma: M 3083, MJT 8700
Műemléki azonosító: M 18045
Mosonmagyaróvári Vár épületegyüttes karakteres épülete az egykori Várkapitányi épület, jelenlegi
növénylaboratórium épülete. Az épület országosan védett egyedi védelem alatt álló műemlék. A XVIII
sz-ban épült ki a mai is látható kéttömeges egyemeletes, várárokkal párhuzamos tömegű egykor önálló
telekingatlannal. A Vár látképét meghatározó fő homlokzatait az 1957-es és a 1987-es években átalakították,
felújították, a vakolatokat leverték róla. /tatarozták/ Akkor a kor színvonalának megfelelő kőporos
vakolatanyagokkal és a régi tagozatok eltávolításával oldották meg a feladatot. 1957-ben hozzáépítették az
akkori Gépműhelyt és kerékpártároló-garázs épületrészt. 1987-ben a garázs-kerékpár-műhely épületrészt és
az összes régi tetőt elbontják. Belül a közlekedő tereket, teljesen és a lépcsőházakat is átalakítják.
A felújítás során az alábbi munkanemek megvalósítását tervezzük:
- Hőközponti korszerűsítés
o Meglévő gázkazánok cseréje, új kondenzációs készülékekre
o Helyiségenkénti szabályozás kiépítése, termosztatikus szelepek felszerelésével
o Új kazánházi automatika kiépítése
o Energiamenedzsment rendszer kialakítása
- Épületenergetikai korszerűsítés
o Külső homlokzati falak hőszigetelő vakolattal történő felújítása
o Falak felszívódó nedvesség elleni utólagos védelme, szigetelése
o Padlásfödém hőszigetelése, 30 cm ásványgyapot hőszigeteléssel
o Meglévő fa szerk. ablakok felújítása korszerű hőszigetelő üvegezéssel Uw= 1,70 W/m2K
o Bejárati ajtók, kapuk cseréje, korszerű bejárati nyílászárókra Uw= 2,0 W/m2K
Jellemző mennyiségek:
Fűtéskorszerűsítés:
Kazáncsere: Viessmann Vitodens 200-W kaszkádrendszer 2x45 kW 1 db
Radiátorcsere: Vogel&Noot Vonova 69 db
Termosztatikus szelepek: Danfoss 69 db
Hőmennyiségmérő: 1 db
Külső homlokzat felújítása:
3-cm hőszigetelő páradiffúz homlokzatvakolat 487 m2
Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés furatinjektálásos módszerrel: 69,2 ker.m2
Padlásfödém szigetelése:
Ásványgyapot paplan elhelyezés padlásfödémen 2 x 150 mm vtg: 546 m2
Műemléki nyílászárók cseréje, felújítása:
Ajtó: 7 db
Ablak: 56 db
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés 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 azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek,
ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a Rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(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 Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember,
alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
10
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági
minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10

3 2.3. Jótállás időtartama, minimum 24 hónapon felüli többlet vállalás (0-36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5. prioritás
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7. pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület
átadásától számított 360 naptári nap.
AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
Időpont: 2021. 01.12. 13:00 óra, találkozás helye: Várkapitányi épület 9200 Mosonmagyaróvár, Vár
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 vonatkozásában rögzített előírások
valamennyi rész esetén irányadóak.
A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön
nyilatkozatot kell benyújtani az EKR szerinti elektronikus űrlap felhasználásával.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében
az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1) – III.1.3) pont
szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§
szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon
ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások
benyújtására kívánja felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor
már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr) 8.§- és 10.§ 12-16.§ai-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.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 1. § (7) bek.-re.
Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:
NY.1.) AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban
ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód
- a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy
a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő
benyújtásával szükséges igazolni. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9), 69.§(11) bek. és 69. § (11a) bek is irányadók.
NY.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő
az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén
a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti
ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bek.), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 26. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mind a hat rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1.-P3.
pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő
az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész
C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére
figyelemmel kéri az ajánlattevőktől
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő csatolja a
felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó,
jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól
függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri
csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja a
felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan
a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/
vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó
3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése
óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
minimumkövetelménynek.
P.3) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja
saját vagy jogelődje a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a

gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem
szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő
köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/
vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen az I. rész esetében a
240 000 000,- Ft-ot, a II. rész esetében: a 210 000 000 Ft-ot, III. rész esetében a 300 000 000 Ft-ot,
a IV. rész esetében az 50 000 000,- Ft-ot, V. rész esetében az 50 000 000 Ft-ot, a VI. rész esetében
a 100 000 000 Ft-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1.
§ (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mind a hat rész vonatkozásában:
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24
hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (I az I. rész esetében a 240 000
000,- Ft-ot, a II. rész esetében: a 210 000 000 Ft-ot, III. rész esetében a 300 000 000 Ft-ot, a IV. rész
esetében az 50 000 000,- Ft-ot, V. rész esetében az 50 000 000 Ft-ot, a VI. rész esetében a 100 000
000 Ft-ot.
P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladásának napját
megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A P.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1)
és P.3) alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel
meg.
III.1.3. pont folytatása:
M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be
VI. rész vonatkozásában:
M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki
vezetés fejezet 1. rész 4 pontja „Építési szakterület műemléki részszakterülete” MV-É-M (vagy azzal
egyenértékű)kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési
minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése
alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkezik.
M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős
műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik..
Egy szakember egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget
is elfogad.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe
bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A
nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a
Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a
második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mind a hat rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és
M2) pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági
szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az
EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7)
bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.

M.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja a felhívás
feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap)
belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, a
szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást, figyelemmel a Kr. 23. §-ára és 22. § (3)
bekezdésére, legalább az alábbi tartalommal:
Az igazolásban meg kell adni legalább
a) szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét,
b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap
megjelöléssel),
e) teljesítés helyét,
f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A Kr.22.§ (5) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek
– a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a
bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá
a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a
személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy
csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a
bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá
a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a
személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből
a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek
figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek,
Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): I. rész vonatkozásában
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de
legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M1)1. legalább 1 500 m2 homlokzati hőszigetelést tartalmazó tárgyú referenciát,
M1)2. legalább 1150 m2 lapos tető hőszigetelést tartalmazó tárgyú referenciával,
M1)3. legalább 160 db nyílászáró csere és/vagy nyílászáró beépítése tárgyú referenciát;
M1)4. továbbá legalább 45 kWp teljesítményű napelemes rendszer kiépítés munkarészeket;
AT fenti referenciákat több szerződéssel igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében is
bemutatható.
II. rész vonatkozásában
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de
legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M1)1. legalább 490 m2 homlokzati hőszigetelő vakolat kialakítása tárgyú referenciát
M1)2. legalább 700 m2 padlásfödém szigetelés tárgyú referenciát
M1)3. legalább 60 db nyílászáró csere és/vagy nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M1)4. legalább 45 kWp teljesítményű napelemes rendszer kialakítása
AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében
is bemutatható.
III. rész vonatkozásában
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de
legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M1)1. legalább 550 m2 homlokzati hőszigetelő vakolat kialakítása tárgyú referenciát
M1)2. legalább 60 db nyílászáró csere és/vagy nyílászáró beépítése tárgyú referenciát
M1)3. legalább 1 100 m2 lapos tető hőszigetelés tárgyú referenciát
M1)4. épületgépészeti rendszer korszerűsítése, melynek keretében hőcserélő beépítése is történt
AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében
is bemutatható.
IV. rész vonatkozásban
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de
legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M1)1. legalább 200 m2 homlokzati hőszigetelő vakolat kialakítása tárgyú referenciát
M1)2. legalább 35 db nyílászáró csere és/vagy nyílászáró beépítése tárgyú referenciát
M1)3 legalább 260 m2 lapostető hőszigetelés tárgyú referenciát
M1)4. épületgépészeti rendszer korszerűsítése, melynek keretében kondenzációs falikazán került
beépítésre
AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében
is bemutatható.
V. rész vonatkozásban
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de
legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M1)1. legalább 290 m2 homlokzati hőszigetelő vakolat kialakítása tárgyú referenciát
M1)2. legalább 260 m2 lapos tető hőszigetelés tárgyú referenciát
M1)3 épületgépészeti rendszer korszerűsítése, melynek keretében hőszivattyú került beépítésre
AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében
is bemutatható.
VI. rész vonatkozásban
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de
legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően műemlék
épületen teljesített
M1)1. legalább 360 m2 homlokzati hőszigetelő vakolat kialakítása tárgyú referenciát
M1)2. legalább 45 db nyílászáró csere és/vagy nyílászáró beépítése tárgyú referenciát
M1)3 legalább 400 m2 padlásfödém szigetelés tárgyú referenciát
M1)4 fűtéskorszerűsítés tárgyú referenciát, kazán és/vagy radiátor cserével
AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanazon referencia több rész tekintetében
is bemutatható.
M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be
I. - II. rész vonatkozásában:
M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki
vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős
műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget
is elfogad, a tapasztalati hónapok tekintetében az egyes projektek szerinti időszakok között az
átfedés nem megengedett.
III. - V. rész vonatkozásában:
M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki
vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú

felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős
műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős
műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget
is elfogad, a tapasztalati hónapok tekintetében az egyes projektek szerinti időszakok között az
átfedés nem megengedett.
Folytatás a III.1.2. pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az igényelhető előleg mértéke: utófinanszírozás esetén 5 %, szállítói finanszírozás esetén max. 30 %. Az
előleg a részszámlákban egyenlő arányban kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésére figyelemmel tartalékkeretet képez a
szerződés szerinti teljes vállalkozói díj 5 %-a erejéig.
A szerződés finanszírozása a KEHOP-5. prioritás forrásaiból történik, szállítói vagy utó finanszírozással. A
támogatási intenzitás mértéke 100 %.
Valamennyi rész vonatkozásában: A vállalkozói díj a kivitelezés készültségi fokozataihoz igazodóan havonta,
havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján kerül elszámolásra és kifizetésre. A végszámla
összege nem lehet kevesebb, mint a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 10 %-a.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1)-(3)(4) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk 6:130 § (1)-(2) bek. és
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)
Kr. 32/A §-a és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.
A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.31), 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendeletek.
Szerződés biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér: ha a nyertes AT olyan okból, amelyért felelős, a szerz-ben meghat. hi-höz képest
késedelembe esik. Mértéke: A tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 15 %.
Meghiúsulási kötbér: a szerz.teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért nyertes AT felelős.
Mértéke: A tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 20 %-a. AK jogosult a szerz-t felmondani, ha ATt terhelő
kötbér mértéke eléri a kötbér max-át.
Jótállási kötelezettség:A sikeres átadás-átvételt követő naptól min. 24 hónap, amely a javított rész
vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.
Jóteljesítési biztosíték A Kbt. 134. § (3) bek. alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj nettó 5 %-a.
AT-nek a Kbt. 134. § (5) bek. szerint nyilatkoznia szükséges.
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: VI.3. pont folytatása:
19. Ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára rendelkezni fog építőipari tevékenységre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezet által kiállított ISO 14001 (vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti)
tanúsítvánnyal. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig a fentieket nem
teljesíti, azt ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdése a) pontja alapján abban az esetben is köteles
érvénytelenné nyílvánítani az ajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül megajánlásra, azonban
ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon lett megajánlását pontosan alátámasztani.
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: 2021/01/28 (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: 2021/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Értékelés: AK tárgyi közbeszerzési elj.esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76.§(2)bek c)
pontja alapján értékeli. Módszer: valamennyi rész vonatkozásában: ár esetén: fordított arányosítás;
minőségi szempontok: szakember és jótállás esetén egyenes arányosítás, homlokzati nyílászárók
esetén arányosítás; Pontszám: 0-10, részletes ismertetés a KD-ban.
2. Jelen eljárás feltételesként kerül megindításra a Kbt. 53. §-a alapján, AK felhívja AT-k figyelmét,
hogy támogatás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet nyújt be a lefolytatott közbeszerzési
eljárás alapján ezért a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő megítélését olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek
értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét,
hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, biztosító TSZ
nem kerül megkötésre. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti.
3. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését valamennyi rész vonatkozásában
5. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésre tekintettel rögzíti, hogy a nyertes AT-nek gazdálkodó szervezet
(GSZ) alapítását nem teszi lehetővé.
6. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
7. AK az eljárást EKR-ben folytatja le, az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. A közbeszerzési
dokumentumok (KD) elérhetőek az EKR-ben a következő elérhetőségen: …
8. Az ajánlat összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1)
bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 69. § (11a) és 65. § (12) bekezdésében foglaltakra.
9. Az ajánlatban, elektronikus űrlap formájában felolvasólapot és Kbt. 66. (2) bek. szerinti
nyilatkozatot kell beadni, továbbá nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. (7) bek. szerint is
(nemleges nyilatkozat esetén is).
10. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz
csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9.
§ (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására
vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
11. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.
12. Az ajánlati biztosíték mértéke: I. és II. rész: 4 M Ft III. rész: 6 M Ft ; IV. és V. rész: 1 M Ft; VI.
rész: 2 M Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. AK
bankszámlaszáma: 10300002-10801842-00014908. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 54. § (1) bek.
szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását alátámasztó iratot, így a pénzügyi intézmény
vagy biztosító által kiállított garanciavállalási vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, illetve készfizetői
kezességvállalást tartalmazó biztosítási kötelezvényt. Az ajánlati biztosíték AK hivatkozott fizetési
számlájára történő utalás esetén arról kell nyilatkozni, hogy az ajánlati biztosíték AK fizetési
számlájára átutalásra került, melyhez csatolandó az utalási bizonylat.
13. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes
körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is),. AK
az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági
követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési
szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell
lennie (lásd részletesen KD).
14. Felelősségbiztosítás: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak
teljesítéséig
I. és II. rész: legalább 300 000 000 HUF/év, valamint 100 000 000 HUF/kár; III. rész: legalább
400 000 000 HUF/év, valamint 150 000 000 HUF/kár; IV. és V. rész: legalább 70 000 000 HUF/
év, valamint 30 000 000 HUF/kár és a VI. rész esetén összegű legalább 140 000 000 HUF/év,
valamint 40 000 000 HUF/kár; építési-szerelési, felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles
nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy
a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére
benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló

dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval
köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike
rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
15. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Laczkó Katalin (lajstromszám: 00094) (levelezési cím: 1016
Budapest,
Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)
16. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk cégszerűen aláírt megállapodását a
dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk
képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
17. Hiánypótlás lehetősége: Kbt.71.§ alapján.
18. Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért,
amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást
ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék,
napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő- és/vagy
víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése,
fűtésrendszer korszerűsítése.
Folytatás a IV.1.6. 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.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:
2020/12/28 (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

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő (24219/2020)
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: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
Telefon: +36 12250554
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varkapitanysag.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/EKR001263622020/
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/EKR001263622020/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: Nonprofit Zrt.
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: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi archiválás-mentés kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001263622020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2019-ben működését megkezdő Várkapitányság Nonprofit Zrt. elődtársaságai révén eltérő megfontolások
mentén, eltérő módon kialakított informatikai rendszereket vett át: a heterogén rendszerek mentési és
archiválási megoldásai is eltérő megoldásokat alkalmaztak. Az üzemeltetési biztonság növelése, átláthatóbb
kezelésének elérése érdekében a rendszerek egységes struktúrába való átalakítása már megkezdődött.
Jelen felhívás egységes, központi mentési és archiválási rendszer kialakítására beszerzését tűzte ki célul.
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: Központi archiválás-mentés kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

48710000-8

További tárgyak:

72252000-6

Kiegészítő szójegyzék

72317000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.;
1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.;
1014 Budapest, Dísz tér 17.;
1113 Budapest, Daróczi út 3.;
4400 Nyíregyháza, Vietórisz József utca 30.;
6721 Szeged, Szent Mihály utca 4.;
9700 Szombathely, Batsányi János utca 63.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Infrastruktúra megtervezése, kialakítása
Ajánlattevő feladata műszaki dokumentációban található rendszer leszállítása és üzembehelyezése.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban szereplő műszaki megoldással egyenrangú vagy jobb
funkcionalitású megoldást is elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlatkérő a teljes rendszer minden hardverszoftver és szolgáltatás elemének vonatkozásában vizsgálja. A havidíjas szolgáltatást 2 év vonatkozásában
kérjük.
2. Biztonsági mentési környezettel kapcsolatos elvárások
Ajánlattevőnek a műszaki dokumentációban részletezett szolgáltatás nyújtásához szükséges rendszer
komponensek elhelyezését adatközponti környezetben kell biztosítani. Ehhez szükséges technológiai
feltételek és összeköttetések biztosítása az Ajánlattevő feladata.
Az adatközponttal szemben támasztott minimális elvárások:
· Fizikai védelmi pontok, gépjárműzsilip, naplózott beléptetés;
· Személyazonosítás, jogosultsághoz kötött belépés;
· Fémdetektoros beléptetés;
· Fegyveres, élőerős 7/24 órás biztonsági szolgálat;
· Folyamatosan felügyelt behatolás jelző rendszer;
· Zártláncú kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer az épületen belül és kívül;
· Füst és tűzjelző rendszer;
· Automata vezérlésű oltórendszer;
· Folyamatosan felügyelt épületfelügyeleti rendszer;
· Első és másodlagos villámvédelem;
· Túláram és túlfeszültségvédelem;
· Elektrosztatikus védelem.
Áramellátás:
· Legalább két független nyomvonalú betáplálás, amelyek különböző transzformátorról kell érkezzenek;
· A betáplálások saját aggregátorral kell rendelkezzenek;
· Legalább 24 óra folyamatos üzem biztosított legyen aggregátor esetén is, a szolgáltatás bármilyen
korlátozása nélkül;
· Zavartalan szünetmentes áramellátás.
Adatközponti környezet tekintetében további elvárás, hogy adattárolás kizárólagosan Magyarország
területén legyen biztosított.

Ajánlattevő feladata továbbá, hogy elkészítse Ajánlatkérő számára a mentési szabályzatot, amely
tartalmazza a szervezet mentéssel kapcsolatos magasrendű céljait, a feladatokat és a felelősségeket (belső
kontrollok, megőrzési idők, elvárások).
Veeam licenc (bérlet konstrukció):
Szoftver / Típus / Mennyiség - db licensz;
Veeam Backup and Replication / Enterprise Plus / 18
Veeam Agent / Server / 17
Veeam Agent / Workstation / 20
Veeam ONE / Licensed / 20
Veeam Backup for Microsoft O365 / - / 410.
Veeam Cloud Connect Backup:
Cloud Connect Backup / Mennyiség
Licenc + tárhely / 94,5+26 TB tárhely
HARDVER ESZKÖZÖK:
Termék leírás / Mennyiség
HPE StoreOnce 3620 24TB System / 2;
HPE StoreOnce Gen4 10/25Gb SFP Network Card /2;
Factory Integrated / 2;
HPE StoreOnce Gen4 16Gb Fibre Channel Network Card / 4;
Factory Integrated / 4;
HPE StoreOnce Gen4 10/25Gb SFP Network Card LTU / 2;
Factory Integrated / 2;
HPE StoreOnce Gen4 16Gb Fibre Channel Network Card LTU / 4;
Factory Integrated / 4;
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable / 4;
HPE SN3600B 16Gb 24/8 8-port Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch / 3;
2.4m Jumper (IEC320 C13/C14 M/F CEE 22) / 3;
HPE SN3600B 8-port Fibre Channel Upgrade E-LTU / 6;
HPE B-series 16Gb SFP+ Short Wave Transceiver / 48;
HPE StoreOnce Encryption E-LTU / 2;
HPE Cloud Volumes Bronze Pack Bundle E-RTU / 2;
Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch / 1;
Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch EU en / 1;
Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver / 4;
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable / 72;
HPE 3Y Foundation Care NBD SVC / 1;
HPE SN3600B 32Gb FC Switch Support / 3;
HPE Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch Supp / 1;
HPE StoreOnce 3620 24TB System Support / 2.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban 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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 5. Többlet jótállás a hardver eszközökre (hónap, minimum 0 hónap,
maximum 12 hónap) 15
2 6. Többlet jótállás az implementálásra (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 15
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: 29 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) Értékelési szempontok pont kiegészítéseként Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti az Ajánlati ár rovat,
mint értékelési szempont egyes alszempontjait és a hozzájuk tartozó súlyszámokat:
1. Ajánlati ár - Implementálás (nettó HUF) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 10
2. Ajánlati ár - Mentési szabályzat elkészítése (nettó HUF) / Értékelési részszempont alszempontjának
súlyszáma: 10
3. Ajánlati ár – Hardver eszközök (nettó HUF) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 40
4. Ajánlati ár - Havi díj összesen – Veeam licenc havi díj és Veeam cloud havi díj 2 éves hűséggel (nettó
HUF / hónap) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 10
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes
európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban
(kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan
a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak

(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében,
valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő
ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban
foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes
információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok
részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. §
(1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindít felhívásban
rögzített vizsgált időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt - nyilatkozattát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha
az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk
kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor
utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (azaz adatmentéshez és / vagy adatarchiváláshoz kapcsolódó eszközök
értékesítéséből és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokból) származó nettó árbevétele nem éri el a
45.000.000,- Ft összeget.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az
ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1 - M.3. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben,
valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk
megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
21. § (1) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívásban rögzített
vizsgált időszakban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal),
(iv) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint tárgyi alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel, amennyiben
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának vizsgálata során:
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett,
b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb kilenc éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.
§ (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
M.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1)
bekezdés i) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni Service Provider partner tagság igazolását,
vagy ezzel egyenrangú gyártói minősítését.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint
kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, amelynek tárgya 1
darab:
- legalább 1 db HPE StoreOnce 3620 24TB System (vagy azzal egyenértékű), és /vagy
- legalább 3 darab HPE SN3600B 8-port Fibre Channel Upgrade E-LTU (vagy azzal egyenértékű)
és / vagy
- legalább 1 darab HPE SN3600B 16Gb 24/8 8-port Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch (vagy
azzal egyenértékű)
elemek értékesítéséből, és / vagy azok szállításából és üzembehelyezéséből és / vagy
működtetéséből álló informatikai rendszer megvalósítása.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló
fél konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos
aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja
figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés
értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során
igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő gazdaságinformatikus és / vagy mérnök informatikus (vagy azzal egyenértékű)
felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 1 év projektvezetői tapasztalattal
rendelkezik felhőalapú rendszerek integrálása terén.
M.2.2. legalább 1 fő szakember, aki megajánlott infrastruktúra megoldásokhoz kapcsolódóan Cisco
Certified Internetwork Expert (CCIE-DC) DataCenter, vagy azzal egyenértékű tervezői minősítéssel
rendelkezik.
M.2.3. legalább 1 fő szakember, aki megajánlott infrastruktúra megoldásokhoz kapcsolódóan Veeam
Certified Engineer (VMCE), vagy azzal egyenértékű gyártói minősítéssel rendelkezik.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlott szoftver tekintetében
Service Provider partner tagsággal vagy ezzel egyenrangú gyártói minősítéssel.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő
szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt
biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér a hardver eszközszállítás vonatkozásában (alapja: a szállítandó eszközök
Költségvetésben meghatározott nettó Vételára, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: 10 %)
- Késedelmi kötbér a kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában (alapja: a szolgáltatás Költségvetésben
meghatározott teljes nettó ellenértéke, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: 10 %)
- Hibás teljesítési kötbér (alapja: a hibásan teljesített feladat Költségvetésben meghatározott teljes nettó
ellenértéke, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: 10 %)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 25 %)
- Jótállás a hardver eszközökre (Next business day helyszíni garancia) (időtartama: 36 hónap)
- Jótállás az implementálásra (időtartama: 12 hónap)
- Többlet jótállás a hardver eszközökre (időtartama: megajánlás szerint)
- Többlet jótállás az implementálásra (időtartama: megajánlás szerint)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
Folytatva a felhívás VI.4.3 pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017.
(XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél)
kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
Ponthatárok: 0-10
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020.
évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1-4. részszempont esetében a fordított
arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 5-6. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1.
melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra
kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás
legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások
esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen
értékkel fogja elvégezni).
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.
2. Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás II.2.5) 6. számú értékelési részszempontja kapcsán
rögzíti implementálás alatt a szerződés keretében leszállított hardver és szoftver eszközök
beüzemeléséhez szükséges tervezés, eszközök előkészítése, eszközök beszerelése, eszközök
konfigurációja, eszközök frissítése, eszközök tesztelése, a teljes rendszer összehangolása, teljes
rendszerteszt értendő.
3. A tervezői, illetve a gyártói minősítés (jogosultság) a gyártó által kiadott igazolás alapján
igazolandó.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy azon technológiai megoldásokat szállító tervezői minősítések fogadhatóak
el egyenértékűnek, amelyek mentési megoldásaikkal képesek a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
komplex adathálózati igények kielégítésére saját termékkínálatukból.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy azon technológiai megoldásokat szállító gyártói minősítések fogadhatóak
el egyenértékűnek, amelyek mentési megoldásaikkal képesek egy magyarországi adatközpontban
biztonsági mentést készíteni a helyi infrastruktúráról.
4. Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M.3. pontja kapcsán rögzíti, hogy a Service Provider
partner tagság biztosítja azt, hogy ajánlattevő hivatalos gyártói felhatalmazással rendelkezik havi
díjas konstrukcióban értékesíteni a feladatellátáshoz szükséges, saját infrastruktúráján belüli,
felhő alapú mentési környezetet. Az egyenértékűség akkor fogadható el, ha Ajánlattevő a fenti

paraméterek szerint hivatalos, a Veeam Software Group GmbH, vagy leányvállalatai által kibocsátott
tanúsítvány szerint képes a Service Provider partner tagságtól eltérő módon is biztosítani havi díjas
konstrukcióban a szolgáltatást. Ajánlatkérő az egyenértékűséget a Service Provider partner tagság
minden jellemzője mentén vizsgálja.
5. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatnak kötelező tartalmi eleme az adatközponti környezetének
bemutatása a Műszaki Leírásban a Biztonsági mentési környezettel kapcsolatos elvárások kapcsán
felsorolt paraméterek tekintetében.
6. Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az alábbi
minőségbiztosítási rendszerekkel: ISO 9001, ISO 27001 és ISO 20000:1.
7. Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M.3. pontja kapcsán rögzíti, hogy Service Provider
partner tagsággal egyenrangú gyártói minősítés esetén minden, a műszaki dokumentációban
rögzített paraméter vonatkozásában megegyező szolgáltatási szintet kell Ajánlattevőnek teljesítenie.
8. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.
9. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését
külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
10. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely
nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).
11. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban
határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
12. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben
az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 30 napként
értelmezendő.
15. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét
tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági
észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.
16. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet,
illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Felhívás III.2.2 pontjának folytatása:
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra
való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő (24410/2020)
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: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
Telefon: +36 12250554
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varkapitanysag.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/EKR001275072020/
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/EKR001275072020/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: Nonprofit Zrt.
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: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tűzjelző és CO rendszerek karbantartása, javítása
Hivatkozási szám: EKR001275072020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A tételes eszközlista:
részfeladatok / teljesítési helyszínek / rendszer típusa
I. részfeladat:
VGII / SCHRACK Integrál IP tűzjelző rendszer;
VGII / ELEKTREX CO érzékelő rendszer;
LOV / SCHRACK Integrál IP tűzjelző rendszer;
FŐŐ / SCHRACK Integrál IP tűzjelző rendszer;
HFP / SCHRACK Integrál IP tűzjelző rendszer;
VKB / SCHRACK Integrál IP tűzjelző rendszer;
VKB / ELEKTREX CO érzékelő rendszer.
II. részfeladat:

MNG / Apollo FP 1216 tűzjelző rendszer
III. részfeladat:
BTM / Menvier DF60004 tűzjelző rendszer
IV. részfeladat:
OSZK / Trident Juno Net rendszer
V. részfeladat:
DARÓCZI / MENVIER-COOPER DF6000 tűzjelző rendszer
A feladat keretében ellátandó a nevezett létesítményekben a tételes eszköz/berendezéslistán szereplő
tűz-, illetve CO érzékelő rendszerek, és berendezések, fő szerelvények és minden, a rendszer üzemszerű
működését biztosító elem Tervszerű (időszakos) megelőző kötelező karbantartása, és felülvizsgálata
ütemezett karbantartási terv alapján, valamint az ajánlatkérő által meghatározott eseti karbantartási
feladatok elvégzése.
A feladat tartalmazza továbbá a gyártó által előírt, valamint az elhasználódásból eredő, műszakilag
szükséges kötelező alkatrészek cseréjét.
A becsült értéken belül, az eseti javítási feladatok teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg: 31.492.000,Ft, amely tartalmazza az 1-5. részek vonatkozásában meghatározott meghosszabbítás időtartamára
irányadó keretösszeget is. Amennyiben az Ajánlatkérő saját diszkrecionális jogkörében úgy dönt, hogy
az 1-5. részek tekintetében nem hosszabbítja meg a szerződést az egyes részek kapcsán megjelölt
időtartammal, úgy a keretösszeg a meghosszabbítás időtartama nélküli összeg: 25.194.000,- Ft.
Ajánlatkérő a fenti Keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a Keretösszeg fentiekben rögzítetteket meghaladó mértékű kimerítésére nem vállal
kötelezettséget, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a Keretösszeg kimerüléséig megrendeléseket
eszközöljön.
A feladat része a meghibásodások kezelése, a hibajavítások elvégzése, üzemeltetést befolyásoló kategóriák
szerint meghatározott reakcióidők betartása mellett.
A feladat tartalmazza a speciális rendszerelemek, eszközök tekintetében (pl. ionizációs érzékelők) a
hatályos jogszabályi előírásokra figyelemmel (OTSZ) az abban előírt kötelezettségek elvégzését. A
hatóság-, állami nyilvántartási szerv részére jelentési, dokumentálási, kötelezettség, hulladékkezelési
feladatok ellátását.
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: Schrack Integral IP és ELEKTREX CO rendszerek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50000000-5

További tárgyak:
50324100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest I. ker. Budai Vár, Nyugati kert 6452/1
hrsz.
1014 Budapest I. ker. Dísz tér 17.
1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK HELYSZÍNEI
Palota úti Várgarázs II. és Kortina közben lévő felvonók és környezete (VGII) - alapterület: 12.500 m2;
A Királyi Palotához tartozó egykori Lovarda épülete (LOV) - alapterület: 1.900m2;
Az egykori Főőrség épülete (FŐŐ) - alapterület: 1.500m2;
Az egykori Honvéd Főparancsnokság épülete (HFP) - alapterület: 3300 m2, jelleg: műemlék;
Várkert Bazár létesítményei (VKB) - alapterület: 32.000 m2, jelleg: műemlék.
A feladat keretében ellátandó:
- a nevezett létesítményekben SCHRACK Integrál IP tűzjelző, valamint ELEKTREX CO érzékelő rendszerek,
a tételes eszköz/berendezéslistán szereplő érzékelő eszközök, berendezések, fő rendszerelemek és
minden, a rendszerek üzemszerű működését biztosító elem Tervszerű (időszakos) megelőző kötelező
féléves karbantartása, és éves felülvizsgálata ütemezett karbantartási terv alapján,
- 0-24 órás folyamatos rendelkezésre állás és távfelügyeleti elérés biztosítása,a gyártó által előírt, valamint
az elhasználódásból eredő, műszakilag szükséges kötelező alkatrészek - szünetmentes tápegységek,
érzékelőfejek – cseréje,
- egyszeri karbantartási feladatok elvégzése, a meghibásodások kezelése, a hibajavítások elvégzése.
Tervszerű megelőző kötelező karbantartás és felülvizsgálat elvégzése
Általános feladatok:
• Ütemterv készítése,
• a karbantartás megkezdése előtt Megrendelő értesítése,
• üzemeltetési/ellenőrzési napló vezetésének ellenőrzése,
• helyszínen nem javítható hibák elhárítására, szükséges intézkedések megtétele,
• a karbantartás befejezésével a rendszert ismételt élesbe állítása, illetve az üzemeltető kívánságának
megfelelő üzemállapotba helyezése, a beállított állapot jegyzőkönyvben és az üzemeltetési naplóban való
rögzítése,
• minden esetben üzemképes állapot biztosítása a karbantartást követően,
• karbantartásról jegyzőkönyv készítése, elvégzett ellenőrzések dokumentálása, az észlelt hibák kezelése,
az elhárítási mód dokumentálása, a felhasznált anyagok dokumentálása, a jegyzőkönyv mind két fél
(vállalkozó-megrendelő) hitelesítése aláírással.
Jelzőhálózat ellenőrzése:
• A jelzőhálózat védőcsöveinek mechanikai vizsgálata szemrevételezéssel,
• füstérzékelők elektronikus tesztelése, próbája, címek helyességének ellenőrzése,
• kézi jelzésadók tesztelése, próbája, címek helyességének ellenőrzése,
• fényjelzők működőképességének ellenőrzése, megfelelő relé vezérlés lepróbálása,
• ZENER gátak, a hibafeszültség és a zárlati áram értékek ellenőrzése.
Központ ellenőrzése:
• A LOOP elemeinek kiolvasása és letárolása Service-Assistant programmal, érzékelők elszennyeződése
várható időpontjának megállapítása, (szükség esetén elszennyeződött érzékelőfejek cseréje),
• táp és referencia feszültségek ellenőrzése, szükség szerinti beállítása,
• akkumulátoros üzemmód tesztelése a hálózati feszültség kikapcsolásával,
• huroktesztelések, vonali feszültség ellenőrzése méréssel,
• minden érzékelő hurokban, mely tartalmaz automatikus érzékelőt, legalább egy érzékelő működésének
mesterséges vészhelyzeti próbája, (tűzjelzés manuális törlése),
• funkcionális tesztelés, minden vezérlés, bemenet, csoport ellenőrzése ki-be kapcsolása, aktiválása, illetve
riasztás szimulációjának elvégzése, a kijelző egység működésének ellenőrzése,
• belső menü rendszer lekérdezése, pontos idő, projekt és szöveg program,
• távvezérlés próbája, a vezérelt berendezések működtetésének ellenőrzése,
• bemenetek próbája a jelzőkontaktusok működtetésével,
• nyomtató tesztelése, szükség szerint papír és nyomtatószalag cseréje,
• riasztás, hiba, kikapcsolás, vezérlési funkciók megjelenítése, lekérdezése,
• végellenőrzés jegyzőkönyvezés.
Egyszeri karbantartási feladatok
A tárgyi feladatkörbe tartoznak azok a műszakilag és üzemeltetés szakmailag indokolt és tervezett
feladatok, amelyek nagyobb üzembiztonságot eredményeznek, valamint támogatást nyújtanak a rendszerek
működéséhez, üzemeltetéséhez, az üzemeltetői döntésekhez.
0-24 órás folyamatos rendelkezésre állás és távfelügyeleti elérés, műszaki ügyelet biztosítása:
A Szolgáltatónak biztosítania kell egy olyan diszpécseri, hibabejelentési elérhetőséget, melyen Megrendelő
0-24 órában a meghibásodás bejelentését megteheti. Munkaidőben (munkanapon 7-18 óráig) minden
műszaki meghibásodás esetében, Munkaidőn kívül kizárólag kritikus meghibásodás esetében, sürgősségi
hibajavítás kérés céljából.
Hiba kezelés, hibaelhárítás, meghibásodási kategóriák definiálása

Kritikus meghibásodás, Sürgősségi hibaelhárítás:
- Működést gátló meghibásodás esetén, amely hiba a létesítmények funkcionális működését teljes
mértékben meggátolja, és a létesítmény rendeltetés szerű használatát ellehetetleníti,
- Működést akadályozó meghibásodás esetén, amely a létesítmények funkcionális működését csak
részlegesen gátolja, azonban 4 órát meghaladó fennállása a funkció rendeltetés szerinti használatot
ellehetetleníti.
Normál meghibásodás
Minden egyéb meghibásodás, amely nem veszélyezteti, vagy befolyásolja a rendeltetésszerű használatot,
azonban a hiba és hiánymentes működés kritérium sérül.
A hibaelhárítás kezdetét minden esetben a tényleges javítási munka megkezdése jelenti. Távfelügyeleti,
vagy helyszíni beavatkozás.
Eseti Javítási szolgáltatás
Kötelezően előírt alkatrészcserék elvégzése
A becsült értéken belül, az eseti javítási feladatok teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg 17.028.000,Ft, amely tartalmazza a II.2.7. pontban meghatározott meghosszabbítás időtartamára irányadó
keretösszeget is. Amennyiben az Ajánlatkérő saját diszkrecionális jogkörében úgy dönt, hogy nem
hosszabbítja meg a szerződést a II.2.7. pont szerinti időtartammal, úgy a keretösszeg a meghosszabbítás
időtartama nélküli összeg: 13.546.000,- Ft.
Ajánlatkérő a fenti Keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a Keretösszeg fentiekben rögzítetteket meghaladó mértékű kimerítésére nem vállal
kötelezettséget, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a Keretösszeg kimerüléséig megrendeléseket
eszközöljön.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban 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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén
(óra, minimum: 1 óra, maximum: 4 óra) 10
2 4. Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést akadályozó meghibásodás esetén (óra, minimum: 1
óra, maximum: 12 óra) 10
3 5. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 72 óra) 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése
alapján meghosszabbítsa további 12 hónap időtartammal.
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) Értékelési szempontok pont kiegészítéseként Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti az Ajánlati ár rovat,
mint értékelési szempont egyes alszempontjait és a hozzájuk tartozó súlyszámokat:
1. Havi átalánydíj - 1. rész kapcsán meghatározott valamennyi helyszín vonatkozásában - SCHRACK
Integrál IP tűzjelző rendszer és ELEKTREX CO érzékelő rendszer (nettó HUF / hónap) / Értékelési
részszempont alszempontjának súlyszáma: 50
2.Egyszeri karbantartási feladatok költsége - 1. rész kapcsán meghatározott valamennyi helyszín
vonatkozásában - SCHRACK Integrál IP tűzjelző rendszer (nettó HUF) / Értékelési részszempont
alszempontjának súlyszáma: 20
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma:
00314 / 01040.
II.2.1)
Elnevezés: Apollo FP 1216 rendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:
50324100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest I. ker. Budai Vár, Szent György tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK HELYSZÍNE:
Budai Palota A-B-C-D épületszárnyak (MNG) - alapterület: 32.800m2, jelleg: műemlék
A feladat keretében ellátandó:
- a nevezett létesítményekben Apollo FP 1216 tűzjelző rendszer, a tételes eszköz/berendezéslistán szereplő
érzékelő eszközök, berendezések, fő rendszerelemek és minden, a rendszerek üzemszerű működését
biztosító elem Tervszerű (időszakos) megelőző kötelező féléves karbantartása, és éves felülvizsgálata
ütemezett karbantartási terv alapján,
- egyszeri karbantartási feladatok elvégzése, a gyártó által előírt, valamint az elhasználódásból eredő,
műszakilag szükséges kötelező alkatrészek - szünetmentes tápegységek, érzékelőfejek – cseréje.
- 0-24 órás folyamatos rendelkezésre állás
- a meghibásodások kezelése, a hibajavítások elvégzése
- speciális rendszerelemek, eszközök tekintetében (ionizációs érzékelők) a hatályos jogszabályi előírásokra
figyelemmel (OTSZ) az abban előírt kötelezettségek elvégzését. A hatóság-, állami nyilvántartási szerv
részére jelentési-, dokumentálási kötelezettség, valamint hulladékkezelési feladatok ellátását.
Tervszerű megelőző kötelező karbantartás és felülvizsgálat elvégzése
Általános feladatok:
• Ütemterv készítése,
• a karbantartás megkezdése előtt Megrendelő értesítése,
• üzemeltetési/ellenőrzési napló vezetésének ellenőrzése,
• helyszínen nem javítható hibák elhárítására, szükséges intézkedések megtétele,
• a karbantartás befejezésével a rendszert ismételt élesbe állítása, illetve az üzemeltető kívánságának
megfelelő üzemállapotba helyezése, a beállított állapot jegyzőkönyvben és az üzemeltetési naplóban való
rögzítése,
• minden esetben üzemképes állapot biztosítása a karbantartást követően,
• karbantartásról jegyzőkönyv készítése, elvégzett ellenőrzések dokumentálása, az észlelt hibák kezelése,
az elhárítási mód dokumentálása, a felhasznált anyagok dokumentálása, a jegyzőkönyv mind két fél
(vállalkozó-megrendelő) hitelesítése aláírással.
Jelzőhálózat ellenőrzése:
• A jelzőhálózat védőcsöveinek mechanikai vizsgálata szemrevételezéssel,

• füstérzékelők elektronikus tesztelése, próbája, címek helyességének ellenőrzése,
• kézi jelzésadók tesztelése, próbája, címek helyességének ellenőrzése,
• fényjelzők működőképességének ellenőrzése, megfelelő relé vezérlés lepróbálása,
• ZENER gátak, a hibafeszültség és a zárlati áram értékek ellenőrzése.
Központ ellenőrzése:
• A LOOP elemeinek kiolvasása és letárolása Service-Assistant programmal, érzékelők elszennyeződése
várható időpontjának megállapítása, (szükség esetén elszennyeződött érzékelőfejek cseréje),
• táp és referencia feszültségek ellenőrzése, szükség szerinti beállítása,
• akkumulátoros üzemmód tesztelése a hálózati feszültség kikapcsolásával,
• huroktesztelések, vonali feszültség ellenőrzése méréssel,
• minden érzékelő hurokban, mely tartalmaz automatikus érzékelőt, legalább egy érzékelő működésének
mesterséges vészhelyzeti próbája, (tűzjelzés manuális törlése),
• funkcionális tesztelés, minden vezérlés, bemenet, csoport ellenőrzése ki-be kapcsolása, aktiválása, illetve
riasztás szimulációjának elvégzése, a kijelző egység működésének ellenőrzése,
• belső menü rendszer lekérdezése, pontos idő, projekt és szöveg program,
• távvezérlés próbája, a vezérelt berendezések működtetésének ellenőrzése,
• bemenetek próbája a jelzőkontaktusok működtetésével,
• nyomtató tesztelése, szükség szerint papír és nyomtatószalag cseréje,
• riasztás, hiba, kikapcsolás, vezérlési funkciók megjelenítése, lekérdezése,
• végellenőrzés jegyzőkönyvezés.
Egyszeri karbantartási feladatok
A tárgyi feladatkörbe tartoznak azok a műszakilag és üzemeltetés szakmailag indokolt és tervezett
feladatok, amelyek nagyobb üzembiztonságot eredményeznek, valamint támogatást nyújtanak a rendszerek
működéséhez, üzemeltetéséhez, az üzemeltetői döntésekhez.
24 órás folyamatos rendelkezésre állás, műszaki ügyelet biztosítása
A Szolgáltatónak biztosítania kell egy olyan diszpécseri, hibabejelentési elérhetőséget, melyen Megrendelő
0-24 órában a meghibásodás bejelentését megteheti. Munkaidőben (munkanapon 7-18 óráig) minden
műszaki meghibásodás esetében, Munkaidőn kívül kizárólag kritikus meghibásodás esetében, sürgősségi
hibajavítás kérés céljából.
Hiba kezelés, hibaelhárítás, meghibásodási kategóriák definiálása
Kritikus meghibásodás, Sürgősségi hibaelhárítás:
- Működést gátló meghibásodás esetén, amely hiba a létesítmények funkcionális működését teljes
mértékben meggátolja, és a létesítmény rendeltetés szerű használatát ellehetetleníti,
- Működést akadályozó meghibásodás esetén, amely a létesítmények funkcionális működését csak
részlegesen gátolja, azonban 4 órát meghaladó fennállása a funkció rendeltetés szerinti használatot
ellehetetleníti.
Normál meghibásodás
Minden egyéb meghibásodás, amely nem veszélyezteti, vagy befolyásolja a rendeltetésszerű használatot,
azonban a hiba és hiánymentes működés kritérium sérül.
Eseti Javítási szolgáltatás
Kötelezően előírt alkatrészcserék elvégzése
A becsült értéken belül, az eseti javítási feladatok teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg 3.950.000,Ft, amely tartalmazza a II.2.7. pontban meghatározott meghosszabbítás időtartamára irányadó
keretösszeget is. Amennyiben az Ajánlatkérő saját diszkrecionális jogkörében úgy dönt, hogy nem
hosszabbítja meg a szerződést a II.2.7. pont szerinti időtartammal, úgy a keretösszeg a meghosszabbítás
időtartama nélküli összeg: 3.212.500,- Ft.
Ajánlatkérő a fenti Keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a Keretösszeg fentiekben rögzítetteket meghaladó mértékű kimerítésére nem vállal
kötelezettséget, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a Keretösszeg kimerüléséig megrendeléseket
eszközöljön.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban 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 Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 3. Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén
(óra, minimum: 1 óra, maximum: 4 óra) 10
2 4. Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést akadályozó meghibásodás esetén (óra, minimum: 1
óra, maximum: 12 óra) 10
3 5. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 72 óra) 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése
alapján meghosszabbítsa további 12 hónap időtartammal.
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) Értékelési szempontok pont kiegészítéseként Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti az Ajánlati ár rovat,
mint értékelési szempont egyes alszempontjait és a hozzájuk tartozó súlyszámokat:
1. Havi átalánydíj - Budai Palota A-B-C-D épületszárnyak (MNG) - Apollo FP 1216 tűzjelző rendszer (nettó
HUF / hónap) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 50
2. Egyszeri karbantartási feladatok költsége - Budai Palota A-B-C-D épületszárnyak (MNG) - Apollo FP 1216
tűzjelző rendszer (nettó HUF) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 20
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma:
00314 / 01040.
II.2.1)
Elnevezés: Menvier DF60004 rendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:
50324100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest I. ker. Budai Vár, Szent György tér 4-5-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK HELYSZÍNE
Budai Palota E épületszárny (BTM) - alapterület: 8.900 m2, jelleg: műemlék.

A feladat keretében ellátandó:
- a nevezett létesítményekben Menvier DF60004 tűzjelző rendszer, a tételes eszköz/berendezéslistán
szereplő érzékelő eszközök, berendezések, fő rendszerelemek és minden, a rendszerek üzemszerű
működését biztosító elem Tervszerű (időszakos) megelőző kötelező féléves karbantartása, és éves
felülvizsgálata ütemezett karbantartási terv alapján,
- egyszeri karbantartási feladatok elvégzése,
- a gyártó által előírt, valamint az elhasználódásból eredő, műszakilag szükséges kötelező alkatrészek szünetmentes tápegységek, érzékelőfejek – cseréje.
- 0-24 órás folyamatos rendelkezésre állás
- a meghibásodások kezelése, a hibajavítások elvégzése.
Tervszerű megelőző kötelező féléves karbantartás és éves felülvizsgálat elvégzése
Általános feladatok:
• Ütemterv készítése,
• a karbantartás megkezdése előtt Megrendelő értesítése,
• üzemeltetési/ellenőrzési napló vezetésének ellenőrzése,
• helyszínen nem javítható hibák elhárítására, szükséges intézkedések megtétele,
• a karbantartás befejezésével a rendszert ismételt élesbe állítása, illetve az üzemeltető kívánságának
megfelelő üzemállapotba helyezése, a beállított állapot jegyzőkönyvben és az üzemeltetési naplóban való
rögzítése,
• minden esetben üzemképes állapot biztosítása a karbantartást követően,
• karbantartásról jegyzőkönyv készítése, elvégzett ellenőrzések dokumentálása, az észlelt hibák kezelése,
az elhárítási mód dokumentálása, a felhasznált anyagok dokumentálása, a jegyzőkönyv mind két fél
(vállalkozó-megrendelő) hitelesítése aláírással.
Jelzőhálózat ellenőrzése:
• A jelzőhálózat védőcsöveinek mechanikai vizsgálata szemrevételezéssel,
• füstérzékelők elektronikus tesztelése, próbája, címek helyességének ellenőrzése,
• kézi jelzésadók tesztelése, próbája, címek helyességének ellenőrzése,
• fényjelzők működőképességének ellenőrzése, megfelelő relé vezérlés lepróbálása,
• ZENER gátak, a hibafeszültség és a zárlati áram értékek ellenőrzése.
Központ ellenőrzése:
• A LOOP elemeinek kiolvasása és letárolása Service-Assistant programmal, érzékelők elszennyeződése
várható időpontjának megállapítása, (szükség esetén elszennyeződött érzékelőfejek cseréje),
• táp és referencia feszültségek ellenőrzése, szükség szerinti beállítása,
• akkumulátoros üzemmód tesztelése a hálózati feszültség kikapcsolásával,
• huroktesztelések, vonali feszültség ellenőrzése méréssel,
• minden érzékelő hurokban, mely tartalmaz automatikus érzékelőt, legalább egy érzékelő működésének
mesterséges vészhelyzeti próbája, (tűzjelzés manuális törlése),
• funkcionális tesztelés, minden vezérlés, bemenet, csoport ellenőrzése ki-be kapcsolása, aktiválása, illetve
riasztás szimulációjának elvégzése, a kijelző egység működésének ellenőrzése,
• belső menü rendszer lekérdezése, pontos idő, projekt és szöveg program,
• távvezérlés próbája, a vezérelt berendezések működtetésének ellenőrzése,
• bemenetek próbája a jelzőkontaktusok működtetésével,
• nyomtató tesztelése, szükség szerint papír és nyomtatószalag cseréje,
• riasztás, hiba, kikapcsolás, vezérlési funkciók megjelenítése, lekérdezése,
• végellenőrzés jegyzőkönyvezés.
Egyszeri karbantartási feladatok
A tárgyi feladatkörbe tartoznak azok a műszakilag és üzemeltetés szakmailag indokolt és tervezett
feladatok, amelyek nagyobb üzembiztonságot eredményeznek, valamint támogatást nyújtanak a rendszerek
működéséhez, üzemeltetéséhez, az üzemeltetői döntésekhez.
0-24 órás folyamatos rendelkezésre állás, műszaki ügyelet biztosítása
A Szolgáltatónak biztosítania kell egy olyan diszpécseri, hibabejelentési elérhetőséget, melyen Megrendelő
0-24 órában a meghibásodás bejelentését megteheti. Munkaidőben (munkanapon 7-18 óráig) minden
műszaki meghibásodás esetében, Munkaidőn kívül kizárólag kritikus meghibásodás esetében, sürgősségi
hibajavítás kérés céljából.
Hiba kezelés, hibaelhárítás, meghibásodási kategóriák definiálása
Kritikus meghibásodás, Sürgősségi hibaelhárítás:
- Működést gátló meghibásodás esetén, amely hiba a létesítmények funkcionális működését teljes
mértékben meggátolja, és a létesítmény rendeltetés szerű használatát ellehetetleníti,

- Működést akadályozó meghibásodás esetén, amely a létesítmények funkcionális működését csak
részlegesen gátolja, azonban 4 órát meghaladó fennállása a funkció rendeltetés szerinti használatot
ellehetetleníti.
Normál meghibásodás
Minden egyéb meghibásodás, amely nem veszélyezteti, vagy befolyásolja a rendeltetésszerű használatot,
azonban a hiba és hiánymentes működés kritérium sérül.
A hibaelhárítás kezdetét minden esetben a tényleges javítási munka megkezdése jelenti.
Eseti Javítási szolgáltatás
Kötelezően előírt alkatrészcserék elvégzése
A becsült értéken belül, az eseti javítási feladatok teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg 3.580.000,Ft, amely tartalmazza a II.2.7. pontban meghatározott meghosszabbítás időtartamára irányadó
keretösszeget is. Amennyiben az Ajánlatkérő saját diszkrecionális jogkörében úgy dönt, hogy nem
hosszabbítja meg a szerződést a II.2.7. pont szerinti időtartammal, úgy a keretösszeg a meghosszabbítás
időtartama nélküli összeg: 2.835.000,- Ft.
Ajánlatkérő a fenti Keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a Keretösszeg fentiekben rögzítetteket meghaladó mértékű kimerítésére nem vállal
kötelezettséget, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a Keretösszeg kimerüléséig megrendeléseket
eszközöljön.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban 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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén
(óra, minimum: 1 óra, maximum: 4 óra) 10
2 4. Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést akadályozó meghibásodás esetén (óra, minimum: 1
óra, maximum: 12 óra) 10
3 5. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 72 óra) 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése
alapján meghosszabbítsa további 12 hónap időtartammal.
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) Értékelési szempontok pont kiegészítéseként Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti az Ajánlati ár rovat,
mint értékelési szempont egyes alszempontjait és a hozzájuk tartozó súlyszámokat:
1. Havi átalánydíj - Budai Palota E épületszárny (BTM) - Menvier DF60004 tűzjelző rendszer (nettó HUF /
hónap) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 50
2. Egyszeri karbantartási feladatok költsége - Budai Palota E épületszárny (BTM) - Menvier DF60004
tűzjelző rendszer (nettó HUF) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 20
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma:
00314 / 01040.
II.2.1)
Elnevezés: Trident Juno Net rendszer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:
50324100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest I. ker. Budai Vár, Szent György tér 4-5-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK HELYSZÍNE
Budai Palota F épületszárny (OSZK) - alapterület: 38.500 m2, jelleg: műemlék.
A feladat keretében ellátandó:
- a nevezett létesítményekben Trident Juno Net tűzjelző rendszer, a tételes eszköz/berendezéslistán
szereplő érzékelő eszközök, berendezések, fő rendszerelemek és minden, a rendszerek üzemszerű
működését biztosító elem Tervszerű (időszakos) megelőző kötelező féléves karbantartása, és éves
felülvizsgálata ütemezett karbantartási terv alapján,
- egyszeri karbantartási feladatok elvégzése,
- a gyártó által előírt, valamint az elhasználódásból eredő, műszakilag szükséges kötelező alkatrészek szünetmentes tápegységek, érzékelőfejek – cseréje.
- 0-24 órás folyamatos rendelkezésre állás
- a meghibásodások kezelése, a hibajavítások elvégzése
speciális rendszerelemek, eszközök tekintetében (ionizációs érzékelők) a hatályos jogszabályi előírásokra
figyelemmel (OTSZ) az abban előírt kötelezettségek elvégzését. A hatóság-, állami nyilvántartási szerv
részére jelentési-, dokumentálási kötelezettség, valamint hulladékkezelési feladatok ellátását.
Tervszerű megelőző kötelező féléves karbantartás és éves felülvizsgálat elvégzése
Általános feladatok:
• Ütemterv készítése,
• a karbantartás megkezdése előtt Megrendelő értesítése,
• üzemeltetési/ellenőrzési napló vezetésének ellenőrzése,
• helyszínen nem javítható hibák elhárítására, szükséges intézkedések megtétele,
• a karbantartás befejezésével a rendszert ismételt élesbe állítása, illetve az üzemeltető kívánságának
megfelelő üzemállapotba helyezése, a beállított állapot jegyzőkönyvben és az üzemeltetési naplóban való
rögzítése,
• minden esetben üzemképes állapot biztosítása a karbantartást követően,
• karbantartásról jegyzőkönyv készítése, elvégzett ellenőrzések dokumentálása, az észlelt hibák kezelése,
az elhárítási mód dokumentálása, a felhasznált anyagok dokumentálása, a jegyzőkönyv mind két fél
(vállalkozó-megrendelő) hitelesítése aláírással.
Jelzőhálózat ellenőrzése:
• A jelzőhálózat védőcsöveinek mechanikai vizsgálata szemrevételezéssel,
• füstérzékelők elektronikus tesztelése, próbája, címek helyességének ellenőrzése,
• kézi jelzésadók tesztelése, próbája, címek helyességének ellenőrzése,
• fényjelzők működőképességének ellenőrzése, megfelelő relé vezérlés lepróbálása,
• ZENER gátak, a hibafeszültség és a zárlati áram értékek ellenőrzése.
Központ ellenőrzése:

• • A LOOP elemeinek kiolvasása és letárolása Service-Assistant programmal, érzékelők elszennyeződése
várható időpontjának megállapítása, (szükség esetén elszennyeződött érzékelőfejek cseréje),
• táp és referencia feszültségek ellenőrzése, szükség szerinti beállítása,
• akkumulátoros üzemmód tesztelése a hálózati feszültség kikapcsolásával,
• huroktesztelések, vonali feszültség ellenőrzése méréssel,
• minden érzékelő hurokban, mely tartalmaz automatikus érzékelőt, legalább egy érzékelő működésének
mesterséges vészhelyzeti próbája, (tűzjelzés manuális törlése),
• funkcionális tesztelés, minden vezérlés, bemenet, csoport ellenőrzése ki-be kapcsolása, aktiválása, illetve
riasztás szimulációjának elvégzése, a kijelző egység működésének ellenőrzése,
• belső menü rendszer lekérdezése, pontos idő, projekt és szöveg program,
• távvezérlés próbája, a vezérelt berendezések működtetésének ellenőrzése,
• bemenetek próbája a jelzőkontaktusok működtetésével,
• nyomtató tesztelése, szükség szerint papír és nyomtatószalag cseréje,
• riasztás, hiba, kikapcsolás, vezérlési funkciók megjelenítése, lekérdezése,
• végellenőrzés jegyzőkönyvezés.
Egyszeri karbantartási feladatok
A tárgyi feladatkörbe tartoznak azok a műszakilag és üzemeltetés szakmailag indokolt és tervezett
feladatok, amelyek nagyobb üzembiztonságot eredményeznek, valamint támogatást nyújtanak a rendszerek
működéséhez, üzemeltetéséhez, az üzemeltetői döntésekhez.
0-24 órás folyamatos rendelkezésre állás, műszaki ügyelet biztosítása
A Szolgáltatónak biztosítania kell egy olyan diszpécseri, hibabejelentési elérhetőséget, melyen Megrendelő
0-24 órában a meghibásodás bejelentését megteheti. Munkaidőben (munkanapon 7-18 óráig) minden
műszaki meghibásodás esetében, Munkaidőn kívül kizárólag kritikus meghibásodás esetében, sürgősségi
hibajavítás kérés céljából.
Hiba kezelés, hibaelhárítás, meghibásodási kategóriák definiálása
Kritikus meghibásodás, Sürgősségi hibaelhárítás:
- Működést gátló meghibásodás esetén, amely hiba a létesítmények funkcionális működését teljes
mértékben meggátolja, és a létesítmény rendeltetés szerű használatát ellehetetleníti,
- Működést akadályozó meghibásodás esetén, amely a létesítmények funkcionális működését csak
részlegesen gátolja, azonban 4 órát meghaladó fennállása a funkció rendeltetés szerinti használatot
ellehetetleníti.
Normál meghibásodás
Minden egyéb meghibásodás, amely nem veszélyezteti, vagy befolyásolja a rendeltetésszerű használatot,
azonban a hiba és hiánymentes működés kritérium sérül.
Eseti Javítási szolgáltatás
Kötelezően előírt alkatrészcserék elvégzése
A becsült értéken belül, az eseti javítási feladatok teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg 4.350.000,Ft, amely tartalmazza a II.2.7. pontban meghatározott meghosszabbítás időtartamára irányadó
keretösszeget is. Amennyiben az Ajánlatkérő saját diszkrecionális jogkörében úgy dönt, hogy nem
hosszabbítja meg a szerződést a II.2.7. pont szerinti időtartammal, úgy a keretösszeg a meghosszabbítás
időtartama nélküli összeg: 3.612.500,- Ft.
Ajánlatkérő a fenti Keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a Keretösszeg fentiekben rögzítetteket meghaladó mértékű kimerítésére nem vállal
kötelezettséget, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a Keretösszeg kimerüléséig megrendeléseket
eszközöljön.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban 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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén
(óra, minimum: 1 óra, maximum: 4 óra) 10
2 4. Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést akadályozó meghibásodás esetén (óra, minimum: 1
óra, maximum: 12 óra) 10
3 5. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 72 óra) 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése
alapján meghosszabbítsa további 12 hónap időtartammal.
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) Értékelési szempontok pont kiegészítéseként Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti az Ajánlati ár rovat,
mint értékelési szempont egyes alszempontjait és a hozzájuk tartozó súlyszámokat:
1. Havi átalánydíj - Budai Palota F épületszárny (OSZK) - Trident Juno Net tűzjelző rendszer (nettó HUF /
hónap) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 50
2. Egyszeri karbantartási feladatok költsége - Budai Palota F épületszárny (OSZK) - Trident Juno Net
tűzjelző rendszer (nettó HUF) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 20
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma:
00314 / 01040.
II.2.1)
Elnevezés: MENVIER-COOPER DF6000 rendszer
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:
50324100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1113 Budapest Daróczi u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK HELYSZÍNE:
Daróczi utcai iroda- és raktár épületegyüttes (DARÓCZI) - alapterület: 10.388 m2.
A feladat keretében ellátandó:
- a nevezett létesítményekben MENVIER-COOPER DF6000 tűzjelző rendszer, a tételes eszköz/
berendezéslistán szereplő érzékelő eszközök, berendezések, fő rendszerelemek és minden, a rendszerek
üzemszerű működését biztosító elem Tervszerű (időszakos) megelőző kötelező féléves karbantartása, és
éves felülvizsgálata ütemezett karbantartási terv alapján,

- a gyártó által előírt, valamint az elhasználódásból eredő, műszakilag szükséges kötelező alkatrészek szünetmentes tápegységek, érzékelőfejek – cseréje.
- 0-24 órás folyamatos rendelkezésre állás
- a meghibásodások kezelése, a hibajavítások elvégzése
Tervszerű megelőző kötelező karbantartás és felülvizsgálat elvégzése
Általános feladatok:
• Ütemterv készítése,
• a karbantartás megkezdése előtt Megrendelő értesítése,
• üzemeltetési/ellenőrzési napló vezetésének ellenőrzése,
• helyszínen nem javítható hibák elhárítására, szükséges intézkedések megtétele,
• a karbantartás befejezésével a rendszert ismételt élesbe állítása, illetve az üzemeltető kívánságának
megfelelő üzemállapotba helyezése, a beállított állapot jegyzőkönyvben és az üzemeltetési naplóban való
rögzítése,
• minden esetben üzemképes állapot biztosítása a karbantartást követően,
• karbantartásról jegyzőkönyv készítése, elvégzett ellenőrzések dokumentálása, az észlelt hibák kezelése,
az elhárítási mód dokumentálása, a felhasznált anyagok dokumentálása, a jegyzőkönyv mind két fél
(vállalkozó-megrendelő) hitelesítése aláírással.
Jelzőhálózat ellenőrzése:
• A jelzőhálózat védőcsöveinek mechanikai vizsgálata szemrevételezéssel,
• füstérzékelők elektronikus tesztelése, próbája, címek helyességének ellenőrzése,
• kézi jelzésadók tesztelése, próbája, címek helyességének ellenőrzése,
• fényjelzők működőképességének ellenőrzése, megfelelő relé vezérlés lepróbálása,
• ZENER gátak, a hibafeszültség és a zárlati áram értékek ellenőrzése.
Központ ellenőrzése:
• A LOOP elemeinek kiolvasása és letárolása Service-Assistant programmal, érzékelők elszennyeződése
várható időpontjának megállapítása, (szükség esetén elszennyeződött érzékelőfejek cseréje),
• táp és referencia feszültségek ellenőrzése, szükség szerinti beállítása,
• akkumulátoros üzemmód tesztelése a hálózati feszültség kikapcsolásával,
• huroktesztelések, vonali feszültség ellenőrzése méréssel,
• minden érzékelő hurokban, mely tartalmaz automatikus érzékelőt, legalább egy érzékelő működésének
mesterséges vészhelyzeti próbája, (tűzjelzés manuális törlése),
• funkcionális tesztelés, minden vezérlés, bemenet, csoport ellenőrzése ki-be kapcsolása, aktiválása, illetve
riasztás szimulációjának elvégzése, a kijelző egység működésének ellenőrzése,
• belső menü rendszer lekérdezése, pontos idő, projekt és szöveg program,
• távvezérlés próbája, a vezérelt berendezések működtetésének ellenőrzése,
• bemenetek próbája a jelzőkontaktusok működtetésével,
• nyomtató tesztelése, szükség szerint papír és nyomtatószalag cseréje,
• riasztás, hiba, kikapcsolás, vezérlési funkciók megjelenítése, lekérdezése,
• végellenőrzés jegyzőkönyvezés.
24 órás folyamatos rendelkezésre állás, műszaki ügyelet biztosítása
A Szolgáltatónak biztosítania kell egy olyan diszpécseri, hibabejelentési elérhetőséget, melyen Megrendelő
0-24 órában a meghibásodás bejelentését megteheti. Munkaidőben (munkanapon 7-18 óráig) minden
műszaki meghibásodás esetében, Munkaidőn kívül kizárólag kritikus meghibásodás esetében, sürgősségi
hibajavítás kérés céljából.
Hiba kezelés, hibaelhárítás, meghibásodási kategóriák definiálása
Kritikus meghibásodás, Sürgősségi hibaelhárítás:
- Működést gátló meghibásodás esetén, amely hiba a létesítmények funkcionális működését teljes
mértékben meggátolja, és a létesítmény rendeltetés szerű használatát ellehetetleníti,
- Működést akadályozó meghibásodás esetén, amely a létesítmények funkcionális működését csak
részlegesen gátolja, azonban 4 órát meghaladó fennállása a funkció rendeltetés szerinti használatot
ellehetetleníti.
Normál meghibásodás
Minden egyéb meghibásodás, amely nem veszélyezteti, vagy befolyásolja a rendeltetésszerű használatot,
azonban a hiba és hiánymentes működés kritérium sérül.
A hibaelhárítás kezdetét minden esetben a tényleges javítási munka megkezdése jelenti.
Eseti Javítási szolgáltatás
Kötelezően előírt alkatrészcserék elvégzése
A becsült értéken belül, az eseti javítási feladatok teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg 2.584.000,Ft, amely tartalmazza a II.2.7. pontban meghatározott meghosszabbítás időtartamára irányadó
keretösszeget is. Amennyiben az Ajánlatkérő saját diszkrecionális jogkörében úgy dönt, hogy nem

hosszabbítja meg a szerződést a II.2.7. pont szerinti időtartammal, úgy a keretösszeg a meghosszabbítás
időtartama nélküli összeg: 1.988.000,- Ft.
Ajánlatkérő a fenti Keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a Keretösszeg fentiekben rögzítetteket meghaladó mértékű kimerítésére nem vállal
kötelezettséget, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a Keretösszeg kimerüléséig megrendeléseket
eszközöljön.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban 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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést gátló meghibásodás esetén
(óra, minimum: 1 óra, maximum: 4 óra) 10
2 3. Hibajavítás reakcióidő - Kritikus, működést akadályozó meghibásodás esetén (óra, minimum: 1
óra, maximum: 12 óra) 10
3 4. Hibajavítás reakcióidő - Meghibásodás esetén [nem sürgősségi] (óra, minimum: 1 óra,
maximum: 72 óra) 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése
alapján meghosszabbítsa további 12 hónap időtartammal.
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:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma:
00314 / 01040.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes
európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban
(kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan
a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében,
valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő
ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban
foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes
információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok
részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. §
(1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindít felhívásban
rögzített vizsgált időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt - nyilatkozattát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha
az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk
kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor
utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a

közbeszerzés tárgyából (azaz tűzjelző rendszerek karbantartásából, javításából) származó nettó
árbevétele nem éri el
P.1.1. az 1. rész tekintetében a 30.000.000,- Ft
P.1.2. a 2. rész tekintetében a 4.000.000,- Ft
P.1.3. a 3. rész tekintetében a 3.500.000,- Ft
P.1.4. a 4. rész tekintetében a 4.500.000,- Ft
P.1.5. az 5. rész tekintetében a 8.000.000,- Ft
összeget.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az
ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1 - M.3. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben,
valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk
megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
21. § (3) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívásban rögzített
vizsgált időszakban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal),
(iv) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint tárgyi alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.
§ (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
M.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.
§ (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk
kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor
utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, amelynek tárgya:
M.1.1. az 1. rész vonatkozásában 1 darab, legalább 30.000 m2 alapterületű épületen és / vagy 1
db legalább 24.000 m2 alapterületű műemléki épületen teljesített tűzjelző és / vagy CO rendszer
karbantartása és / vagy üzemeltetése és / vagy javítása;
M.1.2. a 2. rész vonatkozásában 1 darab, legalább 22.000 m2 alapterületű épületen és / vagy 1 db
legalább 22.000 m2 alapterületű műemléki épületen teljesített tűzjelző rendszer karbantartása és /
vagy üzemeltetése és / vagy javítása;
M.1.3. a 3. rész vonatkozásában 1 darab, legalább 5.500 m2 alapterületű épületen és / vagy 1 db
legalább 5.500 m2 alapterületű műemléki épületen teljesített tűzjelző rendszer karbantartása és /
vagy üzemeltetése és / vagy javítása;

M.1.4. a 4. rész vonatkozásában 1 darab, legalább 25.000 m2 alapterületű épületen és / vagy 1 db
legalább 25.000 m2 alapterületű műemléki épületen teljesített tűzjelző rendszer karbantartása és /
vagy üzemeltetése és / vagy javítása;
M.1.5. az 5. rész vonatkozásában 1 darab, legalább 7.000 m2 alapterületű épületen teljesített
tűzjelző rendszer karbantartása és / vagy üzemeltetése és / vagy javítása;
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló
fél konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos
aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja
figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés
értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során
igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. 1. rész vonatkozásában 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV
jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik;
M.2.2. 2. rész vonatkozásában 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV
jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik;
M.2.3. 3. rész vonatkozásában 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV
jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik;
M.2.4. 4. rész vonatkozásában 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV
jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik;
M.2.5. 5. rész vonatkozásában 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV
jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során
igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.3.1. 1. rész vonatkozásában 1 fő, aki a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti,
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik ;
M.3.2. 2. rész vonatkozásában 1 fő, aki a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti,
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik;
M.3.3. 3. rész vonatkozásában 1 fő, aki a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti,
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik;
M.3.4. 4. rész vonatkozásában 1 fő, aki a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti,
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik;
M.3.5. 5. rész vonatkozásában 1 fő, aki a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti,
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő
szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt
biztosítékokat az 1-5. rész vonatkozásában:
- Késedelmi Kötbér (alapja: nettó Vállalkozói Díj harminchatszoros összege, mértéke: 1 % / naptári nap,
maximuma: 20%)
- Egyedi Megrendeléssel Kapcsolatos Késedelmi Kötbér (alapja: az Egyedi Megrendelés esetében
kifizetésre kerülő teljes nettó ellenérték, mértéke: 1 % / naptári nap, maximuma: 20%)
- Meghiúsulási Kötbér (alapja: nettó Vállalkozói Díj harminchatszoros összege, mértéke: 20%)
- Egyedi Megrendeléssel Kapcsolatos Meghiúsulási Kötbér (alapja: az Egyedi Megrendelés esetében
kifizetésre kerülő teljes nettó ellenérték, mértéke: 20%)
- Teljesítési biztosíték (alapja: nettó Vállalkozói Díj harminchatszoros összege, mértéke: 3 %)
- Jótállás – karbantartásra (időtartama: 6 hónap)
- Jótállás – beépített alkatrészekre (időtartama: 12 hónap)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
Folytatva a felhívás VI.4.3 pontjában.
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: 2021/02/09 (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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017.
(XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül
sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített
személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
Ponthatárok: 0-10
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi
60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa)
pont) módszerét alkalmazza:
az 1. rész vonatkozásában 1-5. részszempont
a 2. rész vonatkozásában 1-5. részszempont
a 3. rész vonatkozásában 1-5. részszempont
a 4. rész vonatkozásában 1-5. részszempont
az 5. rész vonatkozásában 1-4. részszempont esetében
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra
kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás
legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások
esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást
ezen értékkel fogja elvégezni), ugyanígy jár el Ajánlatkérő abban az esetben is, ha a beérkező
megajánlások csak az Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb mérték alatt érkeznek be.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.
3. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését
külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
4. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely
nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).
5. Ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában rögzíti, hogy Nyertes ajánlattevő a karbantartási
feladatokat munkaidőben 8:00-17:00 között, illetve munkaidőn túl teljesítheti. Amennyiben
Ajánlatkérő megrendelése alapján Nyertes ajánlattevő munkaidőn túl köteles a karbantartási
feladatot teljesíteni, úgy Nyertes Ajánlattevő az ajánlatában benyújtott árazatlan költségvetésben
megjelölt felárra jogosult az adott feladat vonatkozásában.
6. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban
határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

7. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben
az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 30 napként
értelmezendő.
10. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet,
illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
11. A Nyertes Ajánlattevő
- az 1. rész vonatkozásában: legalább 4.500.000,- Ft / kár és legalább 45.000.000,- Ft / év
- a 2 rész vonatkozásában: legalább 660.000,- Ft / kár és legalább 6.600.000,- Ft / év
- a 3. rész vonatkozásában: legalább 620.000,- Ft / kár és legalább 6.200.000,- Ft / év
- a 4. rész vonatkozásában: legalább 770.000,- Ft / kár és legalább 7.700.000,- Ft / év
- az 5. rész vonatkozásában: legalább 1.300.000,- Ft / kár és legalább 13.000.000,- Ft / év
összegű, valamennyi szerződéses feladatára kiterjedő felelősségbiztosítást köteles kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt, a Szerződés hatályának végéig érvényben
tartani.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
Felhívás III.2.2 pontjának folytatása:
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra
való hivatkozásokat az 1-5. rész vonatkozásában:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő (24439/2020)
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: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
Telefon: +36 12250554
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varkapitanysag.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/EKR001313042020/
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/EKR001313042020/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: Nonprofit Zrt.
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: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Várkert Bazár informatikai rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR001313042020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32424000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Várkapitányság Nonprofit Zrt. kezelésében és működtetésében álló Várkert Bazár rendszereinek
üzletmenet folytonosságának biztosításához elengedhetetlenné vált a vezetékes és vezeték nélküli
aktív hálózati eszközök modernizációja. A modernizációhoz új eszközök beszerzése szükséges, annak
érdekében, hogy az access switch-ek már 1 Gbps valamint 10 Gbps sebesség igények kiszolgálására
is képesek legyenek, és a központi eszközökön 40 Gbps, igény esetén a 100 Gbps sebeség és
hardver redundancia is megvalósuljon. Új eszközök beszerzése szükséges a vezeték nélküli hálózat
egységesítéséhez is, valamint a központi felügyelet kialakításához. Jelen beszerzés tárgya továbbá a fenti
eszközök szállításán túl, ezek telepítése, konfigurálása és az üzemeltetési dokumentációk elkészítése is.
A becsült értéken belül, a Területátadáshoz kötött feladatok teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg:
4.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő a fenti Keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.

Ajánlatkérő a Keretösszeg fentiekben rögzítetteket meghaladó mértékű kimerítésére nem vállal
kötelezettséget, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a Keretösszeg kimerüléséig megrendeléseket
eszközöljön.
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: Várkert Bazár informatikai rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30211400-5

További tárgyak:

32420000-3

Kiegészítő szójegyzék

32424000-1
32427000-2
50312320-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. (Várkert Bazár)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki követelményeknek megfelelő, Ajánlatkérő által meghatározott tervezett eszköz és munkaidő
ráfordítás:
Ssz. / Megnevezés / Mennyiség
1. / Ruckus ICX7650 Switch, 48-port; 24-port 1GbE/10GbE SFP , 24port100MbE/1 GbE SFP, 4xQSFP
(either 2x100GbE or 4x40Gb) / 2 db;
2. / 100GbE QSFP28 to QSFP28 Direct Attached, Passive Copper Cable 3m / 2 db;
3. / FRU,UNIVERSAL RACK MOUNT KIT,4 POST 24-32 DEPTH RCK, ICX 7750/7450 / 2 db;
4. / Power Cord for VIIG to C13, Europe, 250V 16A / 4 db;
5. / Associate Partner Support BACKLINE REMOTE, ICX 7650 / 2 db;
6. / Ruckus ICX 7150 Switch, 48x 10/100/1000 PoE ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 2x 1G SFP and 2x 10G
SFP uplink-ports upgradable to 4x 10G / 10 db;
7. / Ruckus ICX 7150 Switch, 24x 10/100/1000 PoE+ ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 2x 1G SFP and 2x 10G
SFP+ uplink-ports upgradable to 4x 10G / 19 db;
8. / 10GBASE-SR,SFPP MMF LC CONNECTOR 8-PACK / 8 db;
9. / Power Cord for VIIG to C13, Europe, 250V 16A / 29 db;
10. / Associate Partner Support BACKLINE REMOTE, ICX7150-24, 24P ,48, 48P, 48PF, C12P, C10ZP &
-24F / 29 db;
11. / Ruckus R750 dual-band 802.11abgn/ac/ax Wireless Access Point / 40 db;
12. / Ruckus T750 802.11ax Outdoor Wireless Access Point / 10 db;
13. / Secure Mounting Bracket for Ruckus R720, R710 / 20 db;
14. / AP management license for SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 50 db;
15. / Virtual SmartZone 5.x / 1 db;
16. / 1U server for virtualization (Processzor: 1x Intel Xeon S4116 12Core/24Threads 2.1GHz Memória: 1x
32GB DDR4 2666MHz RDIMM ECC, 2x 1TB HD / 1db;
17. / Switch management license for SZ100/vSZ 5.X/SZ300, 1 Ruckus ICX switch / 30 db;

18. / End User WatchDog Support Per SZ/vSZ AP, 1 YR / 30 db;
19. / Landing page és üzemeltetői dashboard fejlesztés / 1 db;
20. / Eszközök konfigurálása, üzembehelyezése, szakértő mérnök órák / 40 db;
21. / Eszközök konfigurálása, üzembehelyezése, mérnök órák / 80 db;
22. / Eszközök konfigurálása, üzembehelyezése, technikus órák / 40 db;
23. / Eszközök installálása, helyszíni üzembehelyezése, szakértő mérnök órák / 10 db;
24. / Eszközök installálása, helyszíni üzembehelyezése, mérnök órák / 30 db;
25. / Eszközök installálása, helyszíni üzembehelyezése, technikus órák / 40 db;
26. / Dokumentáció készítés, szakértő mérnök órák / 8 db;
27. / Dokumentáció készítés, mérnök órák / 24 db;
Az ajánlatnak minden eszköz esetében tartalmazni kell minden olyan gyári kiegészítőt és licencet, mely a
rendszer használatához szükséges abban az esetben is, ha a cikkszám listában nem lett feltüntetve.
Műszaki megfeleltetés / egyenértékűség:
A műszaki leírásban szereplő mintakonfigurációban megjelölt termékeknél – tekintettel a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra – a meghatározott gyártmányra
való hivatkozás a használt rendszereink homogenitásának biztosítása és a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt és minden eszköznél oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés!
Ajánlatot jelen Műszaki leírásban szereplő gyártmányok műszaki paraméterei tekintetében egyenértékű
termékre lehet tenni. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek a gyártói nyilatkozattal és a megajánlott termék
gyártói adatlapjával kell igazolnia.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a gyártói nyilatkozatról és gyártói adatlapról valamennyi, a
műszaki leírásban felsorolt paraméter tekintetében megállapíthatónak kell lennie az egyenértékűségnek!
A konfigurációban megjelölt termékekkel való ajánlattétel esetén azonban az adatlap benyújtása nem
kötelező.
Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek, melyet az
ajánlatban igazolni kell. Az ajánlott eszközöket a gyártója által igazoltan, a hazai hivatalos kereskedelmi
csatornán keresztül kell szállítani (többek között a támogathatóság miatt). Az ajánlott infrastruktúra elemek
egyike sem lehet 8 hónapon belüli kifutó berendezés/szoftver.
A projekt keretében a teljes integráltság, a maximális kompatibilitás, a komponensek együttműködő
képessége és a gyártói szakszerű támogatottság, valamint a jövőbeni átlátható, egyszerű és biztonságos
üzemeltetés érdekében kizárólag egy gyártótól származhatnak a komponensek.
A Műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az
ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat.
Amennyiben ajánlattevő nem Ajánlatkérő által megadott, hanem azzal egyenértékű konfigurációra tesz
ajánlatot, úgy az egyenértékűség tekintetében ajánlattevő megajánlott switch-eknek és access point-oknak,
minimálisan a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknek kell megfelelniük.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban 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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap,
maximum 36 hónap) 10
2 3. Többlet jótállás az Eszközökre (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 5
3 4. Többlet jótállás a Területátadáshoz Kötött Feladatokra (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12
hónap) 5
4 5. Többlet jótállás a Területátadáshoz Nem Kötött Feladatokra (hónap, minimum 0 hónap,
maximum 12 hónap) 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: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes
európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban
(kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan
a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében,
valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő
ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban
foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes
információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok
részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. §
(1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindít felhívásban
rögzített vizsgált időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt - nyilatkozattát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha
az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk
kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor
utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (azaz adatátviteli hálózatok telepítésére alkalmas eszközök értékesítéséből)
származó nettó árbevétele nem éri el az 50.000.000,- Ft összeget.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az
ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1 - M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben,
valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk
megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
21. § (1) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívásban rögzített
vizsgált időszakban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal),
(iv) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. § - a alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfelelést az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint tárgyi alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel, amennyiben
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának vizsgálata során:
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett,
b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb kilenc éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.
§ (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk
kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor
utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben
legalább 1 darab - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - tárgyi közbeszerzési
eljárásban előírt műszaki követelményeknek (műszaki specifikációnak) megfelelő olyan
referenciával, amely tartalmazott:
- legalább 40.000.000,- Ft összegben eszköz értékesítését és / vagy szállítását és
- legalább 10.000.000,- Ft összegben eszköz telepítést.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt
igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya,
százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő
ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés
értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki:
- mérnök informatikus (vagy azzal egyenértékű) szakon felsőfokú végzettséggel és
- legalább 36 hónap, a közbeszerzési eljárás során beszerzendő, műszaki leírásban szereplő
bármely eszköz telepítésében szerzett gyakorlattal rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő
szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt
biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér (alapja: nettó Vételár, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: 10%)
- Egyedi Megrendeléssel Kapcsolatos Késedelmi Kötbér (alapja: az Egyedi Megrendelés esetében
kifizetésre kerülő teljes nettó ellenérték, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: egyenlő az Egyedi
Megrendeléssel kapcsolatosan meghatározott meghiúsulási kötbér összegével)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó Vételár, mértéke: 20 %)
- Egyedi Megrendeléssel Kapcsolatos Meghiúsulási Kötbér (alapja: Egyedi Megrendelés esetében kifizetésre
kerülő teljes nettó ellenérték, mértéke: 10 %)
- Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)
- Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 2 %)
- Jótállás az Eszközökre (időtartama: 12 hónap)

- Jótállás a Területátadáshoz Nem Kötött Feladatokra (időtartama: 12 hónap)
- Jótállás a Területátadáshoz Kötött Feladatokra (időtartama: 12 hónap)
- Többlet jótállás az Eszközökre (időtartama: megajánlás szerint)
- Többlet jótállás a Területátadáshoz Nem Kötött Feladatokra (időtartama: megajánlás szerint)
- Többlet jótállás a Területátadáshoz Kötött Feladatokra (időtartama: megajánlás szerint)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
Folytatva a felhívás VI.4.3 pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2021/02/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (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: 2021/02/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017.
(XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél)
kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
Ponthatárok: 0-10
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020.
évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított
arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2-5. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1.
melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra
kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás
legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások
esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen
értékkel fogja elvégezni).
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.5.) pontban a 2. értékelési részszempont (szakember
többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő
ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható,
javítható, cserélhető.
Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt.
71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség,
amelyek nem jelentősek vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem
befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal,
hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen.
További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.
3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.
4. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését
külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
5. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely
nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).
6. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban
határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
7. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben
az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 30 napként
értelmezendő.
10. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét
tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági
észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.

11. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet,
illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
Felhívás III.2.2 pontjának folytatása:
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra
való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Állami Szívkórház (24260/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Szívkórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53917881
Postai cím: Gyógy Tér 2
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havlik Károly
Telefon: +36 87584 562
E-mail: gazdasag@szivkorhaz.hu
Fax: +36 87584544
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szivkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű 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: Orvosi gépek beszerzése, telepítése és üzembe hely
Hivatkozási szám: EKR000643762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33100000-1

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Orvosi gépek beszerzése, telepítése és üzembe helyezése, kezelőszemélyzet betanítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 63892000 (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: Hematológiai autómata
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés keretében 1 db Hematológiai automata berendezés beszerzése a dokumentációban
részletezett műszaki tartalommal, valamint a készülék telepítése és üzembe helyezése, kezelőszemélyzet
betanítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 150 μl-nél kevesebb felszívási mennyiség zárt üzemmódban 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: OCT készülék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés keretében 1 db OCT készülék beszerzése a dokumentációban részletezett műszaki
tartalommal, valamint a készülék telepítése és üzembe helyezése, kezelőszemélyzet betanítása.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Medikai kocsi és 1 db medikai tablet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés keretében 1 db Medikai kocsi és 1 db medikai tablet berendezések beszerzése a
dokumentációban részletezett műszaki tartalommal, valamint a berendezések telepítése és üzembe
helyezése, kezelőszemélyzet betanítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Imprivata SSO Certified ujjlenyomatolvasó kompatibilitás megléte (igen/
nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kardiológiai UH készülék
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés keretében 1 db Kardiológiai UH készülék beszerzése a dokumentációban részletezett műszaki
tartalommal, valamint a készülék telepítése és üzembe helyezése, kezelőszemélyzet betanítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Triplex mód: B+color Doppler+CW Doppler szimultán (igen/nem) 15
2 Automatikus Doppler-mérések: minimum LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR
Vmax, MV E/A Velocity, MV Trace, RVOT Vmax, RVOT Trace, PV Vmax, PV Trace, É, Élateral,
Éseptal (igen/nem) 15
3 Homogén egykristályos mátrix kialakítás a 2D transthoracalis vizsgálófejben (igen/nem) 20

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Holter rendszer felvevő egység
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés keretében 4 db Holter rendszer felvevő egység beszerzése a dokumentációban részletezett
műszaki tartalommal, valamint a készülék telepítése és üzembe helyezése, kezelőszemélyzet betanítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Spirometer készülék
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés keretében 1 db Spirometer készülék beszerzése a dokumentációban részletezett műszaki
tartalommal, valamint a készülék telepítése és üzembe helyezése, kezelőszemélyzet betanítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 készülék súlya (max. 700 gr.) (igen/nem) 10
2 Működési idő akkumulátorról (min. 25 óra) (igen/nem) 10
3 Külső nyomtatóhoz közvetlenül csatlakoztathatóság megléte (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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: 2020 /S 207 - 501864
(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: Hematológiai autómata
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:
2020/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95390305

Postai cím: Bécsi Út 271.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@sysmex.hu
Telefon: +36 12109670
Internetcím(ek): (URL) www.sysmex.hu
Fax: +36 12109679
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4099000
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: OCT készülék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/10 (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: Premier G. Med Cardio Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58283734
Postai cím: Hidász Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: premiergmed@premiergmed.hu

Telefon: +36 13914030
Internetcím(ek): (URL) www.premiergmed.hu
Fax: +36 13980687
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: 39200000
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: Medikai kocsi és 1 db medikai tablet
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: 2020 - 019185 (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: 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:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
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: 3. Rész száma: 4 Elnevezés: Kardiológiai UH készülék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/10 (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: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17131085
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 63.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: info@medentrade.hu
Telefon: +36 23880858
Internetcím(ek): (URL) www.medentrade.hu
Fax: +36 23880858
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19100000
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: 5 Elnevezés: Holter rendszer felvevő egység
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:
2020/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Innomedical Trade Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54116124
Postai cím: Szabó József Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: info@innomedical.hu
Telefon: +36 18809262
Internetcím(ek): (URL) www.innomed.hu
Fax: +36 18809264
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: 1000000
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: 6 Elnevezés: Spirometer készülék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/10 (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: Med-Pro Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84330183
Postai cím: Perényi Út 8/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: andras.raffai@med-pro.hu
Telefon: +36 307680037
Internetcím(ek): (URL) www.med-pro.hu
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: 493000
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: 1 rész Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft. (1037
Budapest Bécsi út 271.) asz: 14029361-2-41
REAGENS Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. (1155 Budapest Wysocki u. 1.) asz:
10446795-2-42
Ajánlattevők: 2 rész: Premier G. Med Cardio Kft. (1026 Budapest Hidász u. 1.) asz: 14772423-2-41
Ajánlattevők: 3 rész: Premier G. Med Onko Kft. (1026 Budapest Hidász u. 1.) asz: 14772416-2-41
Ajánlattevők: 4 rész: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft. (2400 Dunaújváros Petőfi
Sándor u. 63.) asz: 24132880-2-07
Ajánlattevők: 5 rész: Innomedical Trade Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(1146 Budapest Szabó József u. 12.) asz: 12698902-2-42
Ajánlattevők: 6 rész: Med-Pro Hungary Kft. (1037 Budapest Perényi út 8/B) asz: 14327339-2-41
Az Állami Szívkórház a 3. rész- medikai kocsi és 1 db medikai tablet szerződéskötéstől elállt.
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. § 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:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (24519/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros 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 +36 12245905
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
Hivatalos név: MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29114001
Postai cím: Csörsz Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
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
Hivatalos név: Virányosi Közösségi Ház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49801842
Postai cím: Szarvas Gábor Út 8/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
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
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Hegyvidéki Szociális
Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59668327
Postai cím: Böszörményi Út 20.
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
Hivatalos név: Hegyvidék Lapkiadó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75240204
Postai cím: Beethoven Utca 2/a
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
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Svábhegyi Bölcsőde
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27860911
Postai cím: Mártonhegyi Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
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
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Krisztinavárosi Bölcsőde
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42306393
Postai cím: Ráth György Utca 18-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
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
Hivatalos név: Zugliget Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50462102
Postai cím: Zalai Út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
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
Hivatalos név: Mackós Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88741884
Postai cím: Németvölgyi Út 46.
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
Hivatalos név: Süni Óvodák
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55200693
Postai cím: Németvölgyi Út 29.
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
Hivatalos név: Orbánhegyi Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36172410
Postai cím: Orbánhegyi Út 3/a
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
Hivatalos név: Kimbi Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35535492
Postai cím: Tállya Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
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
Hivatalos név: Táltos Óvoda

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29286263
Postai cím: Lejtő Utca 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
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
Hivatalos név: Normafa Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48859590
Postai cím: Normafa Út 30-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
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
Hivatalos név: Városmajori Óvodák
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96724736
Postai cím: Városmajor Utca 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
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
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Fejlesztő Napközi Otthon
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99276225
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 24.
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
Hivatalos név: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39793054
Postai cím: Városmajor Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1122
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
Hivatalos név: Fáber Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46185552
Postai cím: Böszörményi Út 20-22. 7744
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
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93139023
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
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41576212
Postai cím: Beethoven Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
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
Hivatalos név: Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28138132
Postai cím: Böszörményi Út 20.
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
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
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: Villamosenergia beszerzés 2021-2022
Hivatkozási szám: EKR000933412020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kereskedelmi (szállítási) szerződés Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és egyes
intézményeinek villamos energia versenypiaci beszerzésére teljes ellátásalapú szerződés keretében,
menetrendadási kötelezettség nélkül és egyedi mérlegkör-tagsági szerződés. Villamos energia adásvételi szerződés a fogyasztói csatlakozási pontokon történő átvétellel a magyar villamosenergia hálózaton
folyamatosan rendelkezésre álló, az MSZ EN 50160:2011 szabványnak és az MSZ1:2002 szabványnak
megfelelő villamos energia beszerzésére, szabad piaci feltételek szerint.
Mennyiség:
Villamos energia szállítása 7500 MWh (alapmennyiség) + 40 % opcionális rész (3000 MWh) mennyiségben,
2021. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra.
A teljes mennyiség nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőmű (továbbiakban: HMKE) egységek éves
termelését.
Beépített napelemes HMKE összteljesítmény: 158,76 kW.
A részletes feltételeket, elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 145200000 (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: Villamosenergia beszerzés 2021-2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat közigazgatási területe, a műszaki leírás mellékletét képező címlista szerint.
Ajánlatkérő jogosult a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott felhasználási helyeken
kívül új, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat közigazgatási területén lévő
felhasználási helyeket megadni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és egyes intézményeinek villamos energia ellátása
2021-2022. évekre.
Kereskedelmi (szállítási) szerződés Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és egyes
intézményeinek villamos energia versenypiaci beszerzésére teljes ellátásalapú szerződés keretében,
menetrendadási kötelezettség nélkül és egyedi mérlegkör-tagsági szerződés. Villamos energia adásvételi szerződés a fogyasztói csatlakozási pontokon történő átvétellel a magyarvillamosenergia hálózaton
folyamatosan rendelkezésre álló, az MSZ EN 50160:2011 szabványnak és az MSZ1:2002 szabványnak
megfelelő villamos energia beszerzésére, szabad piaci feltételek szerint.
Mennyiség:
Villamos energia szállítása 7500 MWh (alapmennyiség) + 40 % opcionális rész (3000 MWh) mennyiségben,
2021. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra.
A teljes mennyiség nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőmű (továbbiakban: HMKE) egységek éves
termelését.
Beépített napelemes HMKE összteljesítmény: 158,76 kW.
A részletes feltételeket, elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződéses alap mennyiségtől legfeljebb + 40 %-kal (3000 MWh)
eltérhet (opcionális rész).
Az alapmennyiség igénybevételét követően, de a szerződés időbeli hatálya alatt van lehetőség a
+40%-os opcionális rész igénybevételére.
A szolgáltatás folyamatos jellegű és előre nem prognosztizálható teljes bizonyossággal a villamos
energia felhasználása.

Nyertes Ajánlattevő az alapmennyiségre irányadó egységáron köteles szállítani az opcionális
mennyiség keretében szállított villamos energia mennyiséget is, nem jogosult egyéb többletköltség
vagy díj érvényesítésére az opcionális rész szállítása esetén.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 193 - 465790
(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: Villamosenergia beszerzés 2021-2022
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:
2020/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefon: +36 207780931
Internetcím(ek): (URL) www.nemzetikozmuvek.hu
Fax: +36 14771225
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 145200000
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: Ügyfélszolgálati
tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § -a alapján:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát: nem
releváns
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
NKM Energia Zrt., 26713111-2-44.
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban:
ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1131 Budapest, Babér Utca 1-5.,
23720448-2-41
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117
Budapest, Infopark Sétány 1., 25343502-2-44
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 72-74.,
12928130-2-44
NKM Energia Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20., 26713111-2-44
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a
szempontok megnevezését: nem releváns
A II.1.7) és a V.2.4) pont folytatásaként: az NKM Energia Zrt. által megajánlott nettó ajánlati ár: 19,36
Ft/kWh
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:
2020/12/28 (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)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (24387/2020)
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: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: szilagyiv@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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: FSZI Intézmény fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000373582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fogyatékos Személyek Ifjúság utcai nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése _vállalkozási
szerződés
Az Ifjúság utcai, nappali Intézmény 682,50 m2 hasznos alapterületű épület, mely egésze tekintetében
történik meg az épület felújítása. Az épület földszintes kialakítású. A felújítás során kialakításra kerül
többek között a klubszoba, ebédlő, tálaló, konyha, pihenő, szociális helyiségek, akadálymentes mosdó
kialakításával.
Az épületben az eredeti funkció miatt főzőkonyha van, mely elavult, valamint jelenlegi funkcióhoz nem
szükséges. A konyha méretének optimalizálásával, eddig kihasználatlan területek felszabadítása, valamint új
funkcióval való ellátása lehetséges.
A tárgyi épület pillérvázas szerkezetű, szabadon álló földszintes épület, vázkitöltő falazattal, lapostetővel,
melyen átfogó felújítás nem történt. Többnyire régi faszerkezetű nyílászárók találhatóak az épületen, melyek
közül néhányat az évek során korszerűbb műanyag ablakra cseréltek. A jelenleg érvényes szabályozásnak
már ezek a nyílászárók sem felelnek meg. Az intézmény funkciójából adódóan kiscsoportos kézműves
foglalkozásokat tart, melyhez az foglalkoztatók alapterületének, valamint a raktározási lehetőségek
optimalizálása szükséges. A meglévő vizesblokkok régiek, elavultak, melyek kialakítása, elhelyezése az
eredeti funkcióhoz lett igazítva. Szükséges egy jól szervezett irodai, kiszolgáló rész kialakítása is.
A felújítás során megvalósul az épület akadálymentesítése, valamint akadálymentes parkoló kialakítása.
Megtörténik az épület gépészeti rendszereinek (fűtés-, víz és elektromos hálózat) szükség szerinti felújítása.
A megfelelő energetikai minőség biztosítása érdekében a tárgyi beruházás során megtörténik 78 db,
összesen 292,631 m2 nyílászáró cseréje legalább U= 1,15 (W/m2K) hőátbocsájtási értékű 78 db hőszigetelt
nyílászáróra és 890,5 m2 homlokzati hőszigetelés készül.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő –
a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján –
egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
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: FSZI Intézmény fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4027 Debrecen Ifjúság u. 2. hrsz.: 20317
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ifjúság utcai, nappali Intézmény 682,50 m2 hasznos alapterületű épület, mely egésze tekintetében
történik meg az épület felújítása. Az épület földszintes kialakítású. A felújítás során kialakításra kerül
többek között a klubszoba, ebédlő, tálaló, konyha, pihenő, szociális helyiségek, akadálymentes mosdó
kialakításával.
Az épületben az eredeti funkció miatt főzőkonyha van, mely elavult, valamint jelenlegi funkcióhoz nem
szükséges. A konyha méretének optimalizálásával, eddig kihasználatlan területek felszabadítása, valamint új
funkcióval való ellátása lehetséges.
A tárgyi épület pillérvázas szerkezetű, szabadon álló földszintes épület, vázkitöltő falazattal, lapostetővel,
melyen átfogó felújítás nem történt. Többnyire régi faszerkezetű nyílászárók találhatóak az épületen, melyek
közül néhányat az évek során korszerűbb műanyag ablakra cseréltek. A jelenleg érvényes szabályozásnak
már ezek a nyílászárók sem felelnek meg. Az intézmény funkciójából adódóan kiscsoportos kézműves
foglalkozásokat tart, melyhez az foglalkoztatók alapterületének, valamint a raktározási lehetőségek
optimalizálása szükséges. A meglévő vizesblokkok régiek, elavultak, melyek kialakítása, elhelyezése az
eredeti funkcióhoz lett igazítva. Szükséges egy jól szervezett irodai, kiszolgáló rész kialakítása is.
A felújítás során megvalósul az épület akadálymentesítése, valamint akadálymentes parkoló kialakítása.
Megtörténik az épület gépészeti rendszereinek (fűtés-, víz és elektromos hálózat) szükség szerinti felújítása.
A megfelelő energetikai minőség biztosítása érdekében a tárgyi beruházás során megtörténik 78 db,
összesen 292,631 m2 nyílászáró cseréje legalább U= 1,15 (W/m2K) hőátbocsájtási értékű 78 db hőszigetelt
nyílászáróra és 890,5 m2 homlokzati hőszigetelés készül.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő –
a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján –
egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A VI.3.4.pont, a II.1.6. és a II.2.4. pont folytatása: Az Ifjúság utcai Városi Szociális Szolgálat épületének
felújításához kapcsolódóan Ajánlatkérő kizárja a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a
felújítás olyan tevékenységeket foglal magában, amely csak egy egész rendszerben végezhető el. Ilyen
tevékenység többek között a homlokzati nyílászárók cseréje, amelynek esetben előfordulhat, hogy az
épület egyes homlokzati részeit más Vállalkozó kivitelezi, melynek során a Kivitelezők eltérő típusú, de
egyenértékű nyílászárót is beépíthetnek, így az épület homlokzati arculata csorbul. Emellett fennáll annak a
veszélye, hogy a nyílászárók színkódjait tekintve, ugyanazon színkód különböző gyártónál eltérést jelenthet
a színárnyalatban, ami szintén a homlokzat egységes képét rontja. A homlokzat színvakolattal történő
ellátását is csak egyszerre lehet végezni a falfelületeken, tekintettel arra, hogy több vállalkozó munkája
nem képez egységes színárnyalatot, ha különböző anyagot használnak, valamint a homlokzati színvakolat
foltossá válhat az által, ha nem egyszerre kerül elkészítésre a színvakolat. folyt. a III.1.3. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki
hőszigetelési kivitelezési munka irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki épületgépészeti kivitelezési
munka irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 Többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 12 hó) (hónapokban). Kötelező
jótállási időtartam: 36 hónap 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002
II.2.14) További információ:

Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban valamennyi ajánlattevő ajánlati ára fedezeten felül van, így Ajánlatkérő
a hiánypótlást követően a fedezethiányra tekintettel úgy döntött, hogy a fedezethiányt nem egészíti ki, így az
ajánlatok bírálatát és értékelését nem végezte el.
A fenti ok a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont szerinti eredménytelenségi ok, mely alapján a Kbt. 75. § (4)
bekezdésben foglaltak szerint igazolható rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Ajánlattevők:
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: 2020 /S 118 - 285467
(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: FSZI Intézmény fejlesztése
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: 2020 - 010891 (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: 6
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: 6
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:
Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban valamennyi ajánlattevő ajánlati ára fedezeten felül van, így
Ajánlatkérő a hiánypótlást követően a fedezethiányra tekintettel úgy döntött, hogy a fedezethiányt
nem egészíti ki, így az ajánlatok bírálatát és értékelését nem végezte el.
A fenti ok a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont szerinti eredménytelenségi ok, mely alapján a Kbt. 75.
§ (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Ajánlattevő neve: Blaumaler Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4032 Debrecen Tarján Utca 59/B.
Adószám: 25581311-2-09
Ajánlattevő neve: ÉGBÉ ÉPÜLETGÉPÉSZ ÉS BELSŐÉPÍTÉSZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Székhelye: 4030 DEBRECEN MONOSTORPÁLYI ÚT 9
Adószám: 10322260-2-09
Ajánlattevő neve: HAJDU-ALU Építőipari és Fémszerkezetgyártó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhelye: 4034 Debrecen Vágóhíd Utca 14
Adószám: 14503953-2-09
Ajánlattevő neve: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye:
4254 Nyíradony Széchenyi Utca 43
Adószám: 14815443-2-09
Ajánlattevő neve: STABIL MÉRNÖKI IRODA, Épitő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4030 Debrecen Igric Utca 12.
Adószám: 10660368-2-09
Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 4220
Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.
Adószám: 22757937-2-09
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: 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:
2020/12/28 (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)

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (24170/2020)
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: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK26976
Postai cím: Váci út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tömpe András
Telefon: +36300172321
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36300172321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
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.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 beszerző
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: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alapján végzett központosított
közbeszerzés.
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kliens oldali informatikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezetfeladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a
központosítottközbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére Általános kliens oldali
informatikai eszközök beszerzése.
2. rész: „Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3587985014 (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: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
•Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium
•Állatorvostudományi Egyetem
•BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
•Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
•Ceglédi Szakképzési Centrum
•Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény
•Dunakeszi Tankerületi Központ
•Eötvös Loránd Tudományegyetem
•Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény
•Karcagi Tankerületi Központ
•Kecskeméti Tankerületi Központ
•KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
•Külső-Pesti Tankerületi Központ
•Miskolci Szakképzési Centrum

•Miskolci Tankerületi Központ
•Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
•Nyíregyházi Szakképzési Centrum
•Szent Lázár Megyei Kórház
•Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
•Állami Szívkórház Balatonfüred
•Állatorvostudományi Egyetem
•AM ASZK
•Bács-Kiskun Megyei "Bárka" Integrált Szociális Intézmény
•Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
•Bajai Tankerületi Központ
•Baranya Megyei Kormányhivatal
•Baranya Megyei Szakképzési Centrum
•Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
•Berettyóújfalui Tankerületi Központ
•Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ
•Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
•Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
•Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
•Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
•Csolnoky Ferenc Kórház
•Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
•Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
•Debreceni Egyetem (DE)
•Debreceni Szakképzési Centrum
•Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
•Egri Tankerületi Központ
•Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
•Eötvös Loránd Tudományegyetem
•Észak-Budapesti Tankerületi Központ
•Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
•Esztergomi Tankerületi Központ
•Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
•Győri Szakképzési Centrum
•Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
•GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT
•Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
•Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
•Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
•"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény
•Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
•Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
•Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
•Kaposvári Szakképzési Centrum
•Karcagi Szakképzési Centrum
•Kelet-Pesti Tankerületi Központ
•Készenléti Rendőrség
•Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
•KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
•Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet
•Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)
•Magyar Államkincstár
•Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
•Magyar Honvédség 43 Nagysándor József Hiradó és Vezetéstámogató Ezred
•Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis
•Magyar Nemzeti Levéltár
•Magyar Természettudományi Múzeum
•MH BHD
•Miskolci Egyetem (ME)
•Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS II.2.11.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Folytatása II.2.4):
• Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
• Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
• Nyíregyházi Egyetem (NYE)
• Nyíregyházi Tankerületi Központ
• NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Óbudai Egyetem
• Országos Idegennyelvű Könyvtár
• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
• Pannon Egyetem (PE)
• Pécsi Tudományegyetem
• Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
• Posta Kézbesítő Kft.
• Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Kormányhivatal
• Soproni Szakképzési Centrum
• Soproni Tankerületi Központ
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
• Széchenyi István Egyetem (SZE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szerencsi Szakképzési Centrum
• Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
• Szombathelyi Tankerületi Központ
• Tamási Tankerületi Központ
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Természettudományi Kutatóközpont
• Terrorelhárítási Központ
• Tolna Megyei Balassa János Kórház
• Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
• Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
• Vas Megyei Kormányhivatal
• Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
• Veszprémi Szakképzési Centrum
• Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
• Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
• Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a
tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség
adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást
kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett
időintervallum alatt kötött 116 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is)
ellenértékét
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevők (I. konz):
•Írisz Holding Kft. 24313698-2-41 1151 Budapest XV. kerület, Fő út 4-6
•Euro-Profil Kft. 13936570-2-42 1173 Budapest, Határhalom u. 4.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
•Bajai Szakképzési Centrum
•Budapesti Corvinus Egyetem
•Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
•Gyulai Szakképzési Centrum
•Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
•Kiskőrösi Tankerületi Központ
•Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
•Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF)
•Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
•Mátészalkai Szakképzési Centrum
•Nemzeti Sportközpontok
•Oktatási Hivatal
•Országos Vérellátó Szolgálat
•Országos Vízügyi Főigazgatóság
•Pannon Egyetem (PE)
•Semmelweis Egyetem (SE)
•Siófoki Szakképzési Centrum
•Soproni Szakképzési Centrum
•Soproni Tankerületi Központ
•Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•Szabadtéri Néprajzi Múzeum
•Szegedi Szakképzési Centrum
•Szombathelyi Tankerületi Központ
•Természettudományi Kutatóközpont
•Váci Tankerületi Központ
•Eötvös Loránd Tudományegyetem
•Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
•Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
•Forum Hungaricum Nonprofit Kft.
•Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
•Országos Vérellátó Szolgálat
•Valor Hungariae Zrt.
•Bajai Tankerületi Központ

•Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
•Baranya Megyei Szakképzési Centrum
•Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
•Békéscsabai Szakképzési Centrum
•Békés Megyei Kormányhivatal
•Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
•Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
•Debreceni Egyetem (DE)
•Egri Tankerületi Központ
•Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
•Győri Szakképzési Centrum
•Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
•GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT
•Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
•IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
•Kaposvári Szakképzési Centrum
•Karcagi Szakképzési Centrum
•Kelet-Pesti Tankerületi Központ
•Készenléti Rendőrség
•Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
•Közép-Budai Tankerületi Központ
•KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
•Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet
•Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
•Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred
•Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred
•Miskolci Egyetem (ME)
•Miskolci Rendvédelmi Technikum
•Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
•Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
•NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft
•Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
•Ökológiai Kutatóközpont
•Pécsi Tudományegyetem
•Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
•Semmelweis Egyetem (SE)
•Somogy Megyei Kormányhivatal
•Soproni Egyetem
•Soproni Tankerületi Központ
•Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
•Széchenyi István Egyetem (SZE)
•Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
•Szekszárdi Tankerületi Központ
•Tatabányai Szakképzési Centrum
•Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
•Törökbálint Tüdőgyógyintézet
•Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
•Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
•Vas Megyei Szakképzési Centrum
•Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
•Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
•Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
•Zalaegerszegi Tankerületi Központ
•Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 87 darab.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Folytatása II.2.14):
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. konz):
• Flaxcom Holding Zrt 13985677-2-42 1149 Budapest, Mogyoródi u. 53.
•EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 10649297-2-44 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
•Szintézis ZRt. 12890341-2-08 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. konz):
• SysInfo KFT. 12364769-2-04 5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.
• Rufusz Computer Informatika Zrt. 13644545-2-43 1111 Budapest XI. kerület, Budafoki út 59.
• NETvisor Zrt. 14023059-2-43 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.
folytatás a II.2.11-es pontban
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• Győri Szakképzési Centrum
• Siófoki Szakképzési Centrum
• Szombathelyi Tankerületi Központ
• Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
• Állatorvostudományi Egyetem
• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
• Békés Megyei Kormányhivatal
• Budapesti Corvinus Egyetem
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
• Kaposvári Szakképzési Centrum
• Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
• Klebelsberg Központ
• Magyar Államkincstár
• Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Neumann János Egyetem

• Soproni Egyetem
• Állatorvostudományi Egyetem
• Balassagyarmati Tankerületi Központ
• Belső-Pesti Tankerületi Központ
• Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Debreceni Egyetem (DE)
• Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
• Kecskeméti Tankerületi Központ
• Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
• Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
• Miskolci Egyetem (ME)
• Monori Tankerületi Központ
• Országos Mentőszolgálat
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szolnoki Tankerületi Központ
• Állatorvostudományi Egyetem
• Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
• Balatonfüredi Tankerületi Központ
• Baranya Megyei Kormányhivatal
• Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
• Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
• Budapesti Corvinus Egyetem
• Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
• Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
• Debreceni Egyetem (DE)
• Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
• Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
• Dunakeszi Tankerületi Központ
• Egri Tankerületi Központ
• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Észak-Budapesti Tankerületi Központ
• Eszterházy Károly Egyetem
• Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
• Felső- Szabolcsi Kórház
• Győri Szakképzési Centrum
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
• Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
• GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Hagyományok Háza
• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
• Hajléktalanokért Közalapítvány
• Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
• Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (2016.09.01-től a HM BH jogutódja)
• Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
• IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Társaság
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
• Karcagi Tankerületi Központ
• Kazincbarcikai Tankerületi Központ
• Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
• Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

• Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
• Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft.
• Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
• Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.11 pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Folytatás II.2.4) pontban:
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
• Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet
• Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)
• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
• Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
• Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár
• Magyar Honvédség 43 Nagysándor József Hiradó és Vezetéstámogató Ezred
• Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis
• Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ
• Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
• Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
• Magyar Honvédség (MH) 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
• Magyar Nemzeti Levéltár
• Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Magyar Természettudományi Múzeum
• MH BHD
• MH Pápa Bázis Repülőtér
• Miskolci Egyetem (ME)
• MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
• Monori Tankerületi Központ
• Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
• Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Neumann János Egyetem
• NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.
• NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
• Nyíregyházi Egyetem (NYE)
• Óbudai Egyetem
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pannon Egyetem (PE)
• Pécsi Tudományegyetem
• Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
• Pillér Informatikai Kft.
• PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Soproni Szakképzési Centrum
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
• Széchenyi István Egyetem (SZE)

• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szekszárdi Szakképzési Centrum
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szent Lázár Megyei Kórház
• Szigetvári Kórház
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
• Szolnoki Szakképzési Centrum
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Természettudományi Kutatóközpont
• Tolna Megyei Balassa János Kórház
• Tolna Megyei Kormányhivatal
• Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
• Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
• Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
• Zala Megyei Kormányhivatal
• Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a
tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség
adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást
kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett
időintervallum alatt kötött 144 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is)
ellenértékét.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (III. konz):
• ETIAM Kft. 24909707-2-06 6723 Szeged, Vellay Imre utca 39.
• Exicom Informatika Kereskedőház Kft 24907468-2-41 1052 Budapest, Városház u. 16.
• ASH Szoftverház Kft. 23940165-2-43 1117 Budapest, Budafoki út 97.
• Nádor Rendszerház Kft. 10507326-2-42 1152 Budapest, Telek u 7-9.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30214000-2
30213100-6
30213200-7
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők :
• Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság
• Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
• Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Deák Jenő Kórház

• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Tankerületi Központ
• Dél-Pesti Tankerületi Központ
• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
• Egri Szakképzési Centrum
• Egri Tankerületi Központ
• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
• Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
• Eszterházy Károly Egyetem
• Felső- Szabolcsi Kórház
• Győri Szakképzési Centrum
• Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
• Habsburg Ottó Alapítvány
• Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
• Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
• Kelet-Pesti Tankerületi Központ
• Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
• Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
• Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
• Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet
• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
• Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár
• Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
• Magyar Természettudományi Múzeum
• MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
• Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
• Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
• Nógrád Megyei Kormányhivatal
• Nyíregyházi Egyetem (NYE)
• Nyíregyházi Szakképzési Centrum
• Nyíregyházi Tankerületi Központ
• Óbudai Egyetem
• Országos Rendőr-főkapitányság
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pannon Egyetem (PE)
• Pápai Szakképzési Centrum
• Pécsi Tudományegyetem
• Salgótarjáni Tankerületi Központ
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Széchenyi István Egyetem (SZE)
• Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
• Szegedi Szakképzési Centrum
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szent Lázár Megyei Kórház
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Természettudományi Kutatóközpont
• Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
• TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft
• Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
• Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Spe
• Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
• Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepü

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 65 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevő:
• Delta Services Kft. 13978798-2-41 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ
• Állatorvostudományi Egyetem
• Baranya Megyei Kormányhivatal
• Berettyóújfalui Tankerületi Központ
• Budapesti Corvinus Egyetem
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Deák Jenő Kórház
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Szociális Szolgáltató Központ
• Debreceni Tankerületi Központ
• Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
• Dunakeszi Tankerületi Központ
• Egri Tankerületi Központ
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

• Eszterházy Károly Egyetem
• Felső- Szabolcsi Kórház
• Győri Szakképzési Centrum
• Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Hagyományok Háza
• Karcagi Szakképzési Centrum
• Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft.
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
• Magyar Nemzeti Múzeum
• MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• MH Pápa Bázis Repülőtér
• MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
• Nyíregyházi Szakképzési Centrum
• Nyíregyházi Tankerületi Központ
• Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
• Országos Mentőszolgálat
• Pannon Egyetem (PE)
• Pécsi Tudományegyetem
• Pillér Informatikai Kft.
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Kormányhivatal
• Soproni Tankerületi Központ
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szent István Mezőg.és Élelm.SZKI
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
• Természettudományi Kutatóközpont
• Veszprém Megyei Kormányhivatal
• IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Társaság
• Törökbálint Tüdőgyógyintézet
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 55 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör V.konz:
Invitech ICT Services Kft. 25836965-2-13 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Delta Systems Kft. 13978774-2-41 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• Országos Mentőszolgálat
• Balatonfüredi Tankerületi Központ
• Egri Tankerületi Központ
• Győri Szakképzési Centrum
• Pápai Tankerületi Központ
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
• Zalaegerszegi Tankerületi Központ
• Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
• Bács-Kiskun Megyei "Bárka" Integrált Szociális Intézmény
• Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény
• Bajai Szakképzési Centrum
• Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Békéscsabai Szakképzési Centrum
• Belügyminisztérium (BM)
• Budapesti Corvinus Egyetem
• Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
• Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
• Debreceni Tankerületi Központ
• Egri Szakképzési Centrum
• Eötvös József Főiskola (EJF)
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
• Eszterházy Károly Egyetem
• Gyulai Szakképzési Centrum
• GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT
• HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
• Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (2016.09.01-től a HM BH jogutódja)
• Karcagi Szakképzési Centrum
• Kazincbarcikai Tankerületi Központ
• Kecskeméti Szakképzési Centrum
• Kiskőrösi Tankerületi Központ
• Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
• Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium
• Közép-Budai Tankerületi Központ
• Mezőkövesdi Tankerületi Központ
• MH BHD
• Miskolci Szakképzési Centrum

• Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
• Nemzeti Népegészségügyi Központ
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Pécsi Tudományegyetem
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Soproni Tankerületi Központ
• Szegedi Szakképzési Centrum
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szépművészeti Múzeum
• Szerencsi Szakképzési Centrum
• Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 50 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Folytatás II.2.14) pontban:
• Delta Informatika Zrt. 13978767-2-41 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
• PC Trade Systems Kft. 12937303-2-43 1095 Budapest IX. kerület, Tinódi u. 1-3.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör VI. konz:
• simpleSoft Kft. 13994761-2-05 3530 Miskolc, Szentpáli utca 1.
• SERCO-SOLUTIONS Kft. 14098820-2-41 1037 Budapest, Bécsi út 314.
• IMG Solution Zrt. 28771315-2-41 1023 Budapest II. kerület, Lajos u. 26.
Folytatás II.2.11) pontban
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők
• Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

• Állatorvostudományi Egyetem
• Autóipari Próbapálya Zala Kft
• Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
• Bajai Szakképzési Centrum
• Bajai Tankerületi Központ
• Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
• Balatonfüredi Tankerületi Központ
• Baranya Megyei Kormányhivatal
• Baranya Megyei Szakképzési Centrum
• Békéscsabai Szakképzési Centrum
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
• Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt.
• Budapest Főváros Kormányhivatala
• Budapesti Corvinus Egyetem
• Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Budapesti Operettszínház
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Ceglédi Tankerületi Központ
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Dél-Budai Tankerületi Központ
• Diákhitel Központ Zrt.
• Egri Tankerületi Központ
• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Észak-Budapesti Tankerületi Központ
• Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
• Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
• Felső- Szabolcsi Kórház
• Győri Szakképzési Centrum
• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
• Hatvani Tankerületi Központ
• Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
• Kaposvári Tankerületi Központ
• Kelet-Pesti Tankerületi Központ
• Készenléti Rendőrség
• Keszthelyi Kórház
• Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
• Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Külső-Pesti Tankerületi Központ
• Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)
• Mafilmrent Kölcsönző Kft.
• Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár
• Magyar Honvédség 43 Nagysándor József Hiradó és Vezetéstámogató Ezred
• Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis
• Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ
• Miskolci Egyetem (ME)
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS II.2.11.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Folytatása II.2.4 pontnak
• MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem
• Nemzeti Sportközpontok
• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
• Nemzeti Védelmi Szolgálat
• Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
• NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Nyíregyházi Tankerületi Központ
• NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Óbudai Egyetem
• Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pannon Egyetem (PE)
• Pécsi Tudományegyetem
• Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Soproni Szakképzési Centrum
• Soproni Tankerületi Központ
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
• Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Szegedi Szakképzési Centrum
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szent Margit Kórház
• Szolnoki Tankerületi Központ
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Természettudományi Kutatóközpont
• Terrorelhárítási Központ
• Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
• Vas Megyei Szakképzési Centrum
• Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
• Veszprém Megyei Kormányhivatal
• Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
• Záhony-Port Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
• Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a
tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség
adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást
kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett
időintervallum alatt kötött 96 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is)
ellenértékét
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VII. konz):
• TIGRA Kft. 12218778-2-42 1145 Budapest, Törökőr utca 2.

• LicensePort Zrt. 23497454-2-43 1116 Budapest XI. kerület, Fegyvernek utca 119.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213200-7
30213300-8
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• Váci Fegyház és Börtön
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 2 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VIII. konz):
• T-Systems Magyarország Zrt. 12928099-2-44 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30231300-0
30213100-6
30213200-7
30214000-2
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
• Bajai Tankerületi Központ
• Balassagyarmati Tankerületi Központ
• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Békéscsabai Tankerületi Központ
• Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Diákhitel Központ Zrt.
• Dunaújvárosi Egyetem
• Egri Tankerületi Központ
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Esztergomi Tankerületi Központ
• Győri Szakképzési Centrum
• Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
• Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum
• Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
• Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
• Kelet-Pesti Tankerületi Központ
• Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet
• Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
• Klebelsberg Központ
• Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Magyar Állami Operaház
• Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
• Magyar Nemzeti Múzeum
• Miskolci Egyetem (ME)
• Monori Tankerületi Központ
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
• Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
• Óbudai Egyetem
• Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
• Pálhalmai Agrospeciál Mg-i Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
• Pannon Egyetem (PE)
• Pécsi Tudományegyetem
• Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kollégium
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
• Soproni Egyetem
• Soproni Tankerületi Központ
• Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Széchenyi István Egyetem (SZE)
• Szegedi Rendészeti Szakgimnázium
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
• Tatabányai Szakképzési Centrum
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
• Váci Tankerületi Központ
• Vas Megyei Szakképzési Centrum

• Veszprémi Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 55 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (IX. konz):
SERCO KFT. 12906240-2-41 1037 Budapest, Bécsi út 314.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• Állatorvostudományi Egyetem
• Balatonfüredi Tankerületi Központ
• BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
• Concerto Akadémia Nonprofit Kft
• Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
• Egri Tankerületi Központ
• Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Habsburg Ottó Alapítvány
• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
• Kaposvári Tankerületi Központ
• Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Külső-Pesti Tankerületi Központ
• Magyar Állami Operaház
• Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis
• Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
• Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)

• MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Miskolci Egyetem (ME)
• Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.
• Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
• Nemzeti Védelmi Szolgálat
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Nógrád Megyei Kormányhivatal
• NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft
• Nyíregyházi Szakképzési Centrum
• Nyíregyházi Tankerületi Központ
• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
• Pécsi Tudományegyetem
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Soproni Szakképzési Centrum
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
• Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Szolnoki Tankerületi Központ
• Vas Megyei Szakképzési Centrum
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 36 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör X. konz:
• R+R Periféria Kft 12221402-2-42 1106 Budapest, Fehér út 10.
• Atlantis Rendszerház Kft. 25180635-2-05 3564 Hernádnémeti, Munkácsy utca 26
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Állatorvostudományi Egyetem
• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
• Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
• Bajai Tankerületi Központ
• Baranya Megyei Kormányhivatal
• Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
• Baranya Megyei Szakképzési Centrum
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
• Berettyóújfalui Tankerületi Központ
• Bihari Gyermekotthoni Központ
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
• Budapesti Corvinus Egyetem
• Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
• Budapesti Művelődési Központ
• Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
• Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
• Debreceni Tankerületi Központ
• Dél-Budai Tankerületi Központ
• Dunakeszi Tankerületi Központ
• Egri Tankerületi Központ
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Észak-Budapesti Tankerületi Központ
• Eszterházy Károly Egyetem
• Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
• Hajléktalanokért Közalapítvány
• Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
• Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (2016.09.01-től a HM BH jogutódja)
• IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Információs Hivatal
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
• Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
• Kaposvári Tankerületi Központ
• Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
• Kecskeméti Tankerületi Központ
• Kelet-Pesti Tankerületi Központ
• Készenléti Rendőrség
• Kisvárdai Tankerületi Központ
• Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
• Közép-Budai Tankerületi Központ
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Külső-Pesti Tankerületi Központ
• Magyar Állami Operaház
• Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred
• Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
• MH BHD
• MH Pápa Bázis Repülőtér
• Miskolci Egyetem (ME)
• Miskolci Rendvédelmi Technikum
• Miskolci Szakképzési Centrum
• MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Nagykanizsai Tankerületi Központ

• Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
• Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Földügyi Központ
• Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Nyíregyházi Tankerületi Központ
• Óbudai Egyetem
• Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pannon Egyetem (PE)
• Pécsi Tankerületi Központ
• Pécsi Tudományegyetem
• Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.11 pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Folytatás II.2.4):
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Soproni Szakképzési Centrum
• Soproni Tankerületi Központ
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Székesfehérvári Tankerületi Központ
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szent Lázár Megyei Kórház
• Szent Margit Kórház
• Szerencsi Szakképzési Centrum
• Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
• Szolnoki Tankerületi Központ
• Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Természettudományi Kutatóközpont
• Terrorelhárítási Központ
• Tolna Megyei Kormányhivatal
• Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
• Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
• Vas Megyei Szakképzési Centrum
• Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
• Zala Megyei Kormányhivatal
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös AT bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni.
Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a KM kötött nyertes közös ajánlattevői kört
takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 96 darab
egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:

Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör XI. konz:
• M&S ZRt. 14409471-2-41 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a
• DIGITAL Kft. 10406115-2-06 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
• Baranya Megyei Szakképzési Centrum
• Csolnoky Ferenc Kórház
• Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Debreceni Egyetem (DE)
• Egri Szakképzési Centrum
• Eszterházy Károly Egyetem
• Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.
• Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
• Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
• Közép-Budai Tankerületi Központ
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet
• Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
• Miskolci Szakképzési Centrum
• Nemzeti Népegészségügyi Központ
• Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Óbudai Egyetem
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pécsi Tankerületi Központ
• Pécsi Tudományegyetem
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
• Felső- Szabolcsi Kórház
• Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
• Nógrád Megyei Szakképzési Centrum
• Salgótarjáni Tankerületi Központ
• Baranya Megyei Szakképzési Centrum
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot

szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 34 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör XII. konz:
• Quality Intelligence Kft. 23313138-2-13 2083 Solymár, Szüret utca 5.
• PROFESSIONAL Computer Kft. 10719950-2-12 3100 Salgótarján, Kővár utca 1.
• Infornax Szövetkezet 11325682-2-19 8200 Veszprém, József Attila u. 9.
• CTS-Informatika Kft. 11154361-2-09 4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
• Baranya Megyei Kormányhivatal
• Békés Megyei Kormányhivatal
• Belső-Pesti Tankerületi Központ
• Berettyóújfalui Tankerületi Központ
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Concerto Akadémia Nonprofit Kft
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Dél-Budai Tankerületi Központ
• Diákhitel Központ Zrt.
• Egri Tankerületi Központ
• Eszterházy Károly Egyetem
• Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.
• Gyulai Szakképzési Centrum
• Hagyományok Háza
• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
• Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
• Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet
• Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred
• Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj
• Magyar Nemzeti Múzeum
• MH BHD
• Monori Tankerületi Központ
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem
• Nemzeti Védelmi Szolgálat
• Nyíregyházi Tankerületi Központ
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szekszárdi Szakképzési Centrum
• Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
• Szolnoki Tankerületi Központ
• Tiszavíz Vízerőmű Kft.
• Vas Megyei Szakképzési Centrum
• Zalaegerszegi Tankerületi Központ
• Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság
• Budapest Főváros Kormányhivatala
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 44 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör XIII konz
• SZÁMHEAD Kft. 10415618-2-43 1117 Budapest, Budafoki út 95.
• USER RENDSZERHÁZ Kft. 13799504-2-41 1039 Budapest, Zöld utca 2.
• Professzionál Zrt. 13369657-2-43 1122 Budapest XII. kerület, Pethényi köz 7.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2

30231300-0
48620000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• Magyar Államkincstár
• Nemzeti Földügyi Központ
• AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft
• Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
• Bajai Tankerületi Központ
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Egri Szakképzési Centrum
• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Gyulai Szakképzési Centrum
• GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
• Közép-Budai Tankerületi Központ
• Külső-Pesti Tankerületi Központ
• Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
• MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok
• Nemzetközi Oktatási Központ
• Nyíregyházi Szakképzési Centrum
• Országos Vérellátó Szolgálat
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pécsi Tudományegyetem
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szolnoki Tankerületi Központ
• Tamási Tankerületi Központ
• Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 25 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör XIV. konz:
• ATOS Magyarország Kft. 10378144-2-41 1138 Budapest, Váci út 121-127
• Invigor Kft 14757671-2-43 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D
• KVENTA Kft. 10329102-2-13 2040 Budaörs, Vasút u. 15.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6

Kiegészítő szójegyzék

30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
• Állatorvostudományi Egyetem
• Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 4 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör XV. konz:
• 4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.) 10239025-2-44 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
• 4ig Nyrt (volt Axis Rendszerház Kft.) 12763742-2-41 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
• Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Észak-Budapesti Tankerületi Központ
• Eszterházy Károly Egyetem
• Karcagi Szakképzési Centrum
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Legfőbb Ügyészség
• Magyar Nemzeti Levéltár
• Miskolci Szakképzési Centrum
• Nyíregyházi Egyetem (NYE)
• Pápai Tankerületi Központ
• Pest Megyei Kormányhivatal
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Széchenyi István Egyetem (SZE)
• Veszprémi Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 18 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör XVII. konz:
• WOSS Kft. 12021927-2-42 1141 Budapest, Fogarasi út 98.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
• Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Magyar Nemzeti Múzeum
• PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság
• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
• Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Győri Szakképzési Centrum
• IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Társaság
• MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Monori Tankerületi Központ
• Nagykanizsai Szakképzési Centrum
• Óbudai Egyetem
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
• Szombathelyi Tankerületi Központ
• Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
• VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 24 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör XVIII. konz:
• NADCOM Kft. 14519336-2-42 1152 Budapest, Telek u 7-9
• WSH Kft. 12048898-2-43 1117 Budapest, Budafoki út 97.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérők:
• AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft
• Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
• Bajai Tankerületi Központ
• Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Baranya Megyei Kormányhivatal
• Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
• Baranya Megyei Szakképzési Centrum
• Berettyóújfalui Tankerületi Központ
• Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Dél-Budai Tankerületi Központ
• Diákhitel Központ Zrt.
• Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Észak-Budapesti Tankerületi Központ
• Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
• Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
• Információs Hivatal
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
• Karcagi Szakképzési Centrum
• Karolina Kórház- Rendelőintézet
• Kelet-Pesti Tankerületi Központ
• Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
• Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
• Magyar Nemzeti Múzeum
• MH Pápa Bázis Repülőtér
• Miskolci Egyetem (ME)
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Nógrád Megyei Kormányhivatal
• Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
• Nyíregyházi Tankerületi Központ
• Pannon Egyetem (PE)
• Pécsi Tudományegyetem
• Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
• Pillér Informatikai Kft.
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Soproni Szakképzési Centrum
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Széchenyi István Egyetem (SZE)

• Szegedi Fegyház és Börtön, Szeged
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szent Borbála Kórház
• Szent Lázár Megyei Kórház
• Természettudományi Kutatóközpont
• Terrorelhárítási Központ
• Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
• Törökbálint Tüdőgyógyintézet
• Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
• Zalaegerszegi Tankerületi Központ
• Zala Megyei Kormányhivatal
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 58 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör XIX. konz:
• Sysman Informatikai Zrt. 12948901-2-41 1037 Budapest, Montevideo u. 10
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30231300-0
48620000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02SZGRK17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
• Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
• Állampusztai Országos Büntetás-Végrehajtási Intézet
• Állatorvostudományi Egyetem
• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
• Budapesti Corvinus Egyetem
• Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)
• Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
• Dunaújvárosi Egyetem
• Egri Tankerületi Központ
• Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
• Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
• Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
• Készenléti Rendőrség
• Klebelsberg Központ
• Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
• Külső-Pesti Tankerületi Központ
• Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
• Magyar Nemzeti Múzeum
• Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Mátészalkai Szakképzési Centrum
• Miskolci Egyetem (ME)
• Miskolci Szakképzési Centrum
• MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
• Néprajzi Múzeum
• Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
• NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft
• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
• Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
• Országos Széchényi Könyvtár
• Pécsi Tudományegyetem
• Roth Gyula Erdészeti, Faipar, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium,Szakközépiskola és Kollégium
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Széchenyi István Egyetem (SZE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szerencsi Szakképzési Centrum
• VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörű Részvény Társaság
• Veszprémi Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes
közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt
kötött 47 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(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: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:

Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör XX. konz:
• RacioNet Zrt. 13846606-2-43 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 022 - 037059
(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: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: Írisz Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Fő út 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Euro-Profil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határhalom u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 423257229
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 423257229
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: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: SysInfo KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai utca 23/6.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Rufusz Computer Informatika Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: NETvisor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petzvál József utca 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Flaxcom Holding Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mogyoródi u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU

E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Szintézis ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tihanyi Árpád u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 500749407
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 500749407
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: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: ETIAM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vellay Imre utca 39.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ASH Szoftverház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97,
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek u 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Exicom Informatika Kereskedőház Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városház u. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 547522915
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 547522915
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: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Delta Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 169645357
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 169645357
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: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Invitech ICT Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison utca 4.
Város: Budaőrs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42237165
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42237165
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 6 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: simpleSoft Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentpáli utca 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: SERCO-SOLUTIONS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: IMG Solution Zrt.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Lajos u. 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Delta Informatika Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: PC Trade Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tinódi u. 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 576554776
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 576554776
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: LicensePort Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fegyvernek utca 119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: TIGRA Kft..
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 119187915
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119187915
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33189600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33189600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről

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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SERCO Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 86794794
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86794794
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: R+R Periféria Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 10.12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Atlantis Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy utca 26.
Város: Hernádnémeti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3564
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32844996
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32844996
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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&S ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannónia u. 17/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: DIGITAL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi sgt. 83.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32608084
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32608084
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: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: Quality Intelligence Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 314.
Város: Solymár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: PROFESSIONAL Computer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kővár utca 1.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Infornax Szövetkezet.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u. 9
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: CTS-Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Maróthy Gy. u. 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80666417
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80666417
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: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: SZÁMHEAD Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: USER RENDSZERHÁZ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zöld utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Professzionál Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pethényi köz 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79413242
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79413242
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: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: ATOS Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 121-127.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Invigor Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15/D
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: KVENTA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 15.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 173827950
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 173827950
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: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: 4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: 4ig Nyrt (volt Axis Rendszerház Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1422093
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1422093
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: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WOSS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fogarasi út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35984273
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 35984273
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: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (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: NADCOM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek u 7-9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: WSH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 86903023
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86903023
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: 18 Rész száma: 18 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42279849

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42279849
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: 19 Rész száma: 19 Elnevezés: Tájékoztató a KM02SZGRK17 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
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:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 20
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 20 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RacioNet Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hauszmann Alajos utca 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 522895929
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 522895929
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát:
Írisz Holding Kft.24313698-2-41
Euro-Profil Kft.13936570-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát, részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
2 rész: b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát:
SysInfo KFT.12364769-2-04
Rufusz Computer Informatika Zrt.13644545-2-43
NETvisor Zrt.14023059-2-43
Flaxcom Holding Zrt13985677-2-42
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.10649297-2-44
Szintézis ZRt.12890341-2-08
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát, részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
3 rész: b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát:
ETIAM Kft.24909707-2-06
Exicom Informatika Kereskedőház Kft24907468-2-41
ASH Szoftverház Kft.23940165-2-43
Nádor Rendszerház Kft.10507326-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát, részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban4 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát:
Delta Services Kft.13978798-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát, részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban5 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát:
Invitech ICT Services Kft.25836965-2-13
Delta Systems Kft.13978774-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
6 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát:
simpleSoft Kft.13994761-2-05
SERCO-SOLUTIONS Kft.14098820-2-41.
IMG Solution Zrt.28771315-2-41
Delta Informatika Zrt.13978767-2-41

PC Trade Systems Kft.12937303-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.,
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
7 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát:
LicensePort Zrt.23497454-2-43
TIGRA Kft.12218778-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát, részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
8 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát:
T-Systems Magyarország Zrt.12928099-2-44
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
9 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát :
SERCO KFT.12906240-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
10 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát :
R+R Periféria Kft. 12221402-2-42
Atlantis Rendszerház Kft.25180635-2-05
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát, részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
11 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
M&S ZRt.14409471-2-41
DIGITAL Kft.10406115-2-06
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát , részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
12 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát :
Quality Intelligence Kft.23313138-2-13
PROFESSIONAL Computer Kft.10719950-2-12
Infornax Szövetkezet11325682-2-19
CTS-Informatika Kft.11154361-2-09
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát , részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
Karakterkorlát miatt folytatás a Vl.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: 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
13 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát :
SZÁMHEAD Kft. 10415618-2-43
USER RENDSZERHÁZ Kft. 13799504-2-41
Professzionál Zrt. 13369657-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát, részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
14 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát:
ATOS Magyarország Kft. 10378144-2-41
Invigor Kft 14757671-2-43
KVENTA Kft. 10329102-2-13
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát, részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
15 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát:
4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.) 10239025-2-44
4ig Nyrt (volt Axis Rendszerház Kft.) 12763742-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát, részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
16 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát :
99999 Informatika Kft. 13854964-2-43
Securicum Informatika Kft. 14565588-2-41
PANNONCOM-KÁBEL KFT 12781085-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Securicum Informatika Kft. 14565588-2-41 1044 Budapest, Óradna utca 4.
PANNONCOM-KÁBEL KFT 12781085-2-43 1117 Budapest, Budafoki út 111-113
99999 Informatika Kft. 13854964-2-43 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
17 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát :
WOSS Kft. 12021927-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
18 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát :
NADCOM Kft. 14519336-2-42
WSH Kft. 12048898-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát , részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
19 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Sysman Informatikai Zrt. 12948901-2-41

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát , részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
20 rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát :
RacioNet Zrt. 13846606-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát, részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban.
Karakterkorlát miatt lásd II.2.14 pontban
A XVI. konzorciummal a keretmegállapodás - kizáró okok hatálya alá kerülés miatt - felmondásra
került.
A tájékoztató a 2019.11.06 és 2020.07.23. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról
és közvetlen megrendelésekről szól a KM02SZGRK17 sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
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 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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)

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (23283/2020)
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: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70460892
Postai cím: Gyulai Pál Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szaplonczai Lajos
Telefon: +36 15502859
E-mail: lajos.szaplonczai@emet.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emet.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.emet.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Támogatáskezelés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EPER szakrendszerhez támogatási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000998802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER) szakrendszeréhez
alkalmazástámogatás szolgáltatás beszerzése. EPER rendszer támogatása, fejlesztési és paraméterezési
kapacitás biztosítása 24 hónap időtartamban.
EPER támogatás biztosítása
A.) Az EPER üzemeltetéséhez teljes körű és magas színvonalú támogatás (support) megvalósítása 2 év
időtartamban (plusz 6 hónap opciós időtartamra).
Átalánydíjas alkalmazástámogatás
a) Emelt szintű hibaelhárítás.
b) Konzultációs lehetőség biztosítása.
c) Alkalmazás üzemeltetési feladatok ellátása.
d) Tesztelési és oktatási alkalmazás környezet fenntartása és alkalmazás üzemeltetése, a Megrendelő vagy
erre a célra vele szerződésben levő harmadik fél által biztosított infrastruktúrán.
e) Havi szolgáltatási riport elkészítése.
Követelmények az alkalmazástámogatással szemben:
Az incidenskezelés elsődleges célja a normál szolgáltatási körülmények visszaállítása amilyen gyorsan
csak lehetséges, minimalizálva az üzleti tevékenységre gyakorolt káros hatást, így biztosítva a szolgáltatás
minőségének színvonalát. A Vállalkozó által a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások működésében,
elérhetőségében és minőségében jelentkező hibákat a Vállalkozó a szerződés értelmében elhárítja, vagy
abban aktívan közreműködik.
B.) Paraméterezési és fejlesztési szolgáltatások (az átalánydíjas szolgáltatásokon felül jelentkező egyedi
feladatok megvalósítása és fejlesztése a rendszer szolgáltatásainak bővítése és jogszabálykövetés
érdekében). Keretben megvalósuló szolgáltatás és fejlesztésről akkor beszélünk, ha az EPER
szakrendszerben olyan funkciók és szolgáltatások
kialakítására szükséges, amely által a szakrendszer a rábízott pályázatkezelési feladatokat egyre
hatékonyabban, rugalmasabban tudja elvégezni, figyelembe véve a jogszabályi környezet és a pályázati
konstrukciók folyamatos változásait, valamint szem előtt tartva az emberi erőforrás hatékony kihasználását.
Ezen felül tartalmaz a konstrukció olyan szolgáltatásokat, melyek biztosítják a szakrendszer minél jobb
kiszolgálási teljesítményét a nagy felhasználói igénybevételeknek megfelelően (pl. adatjavítás, szakértői
konzultáció, web- és adatbázis kiszolgálók hatékonyságának elemzése és tuning, paraméterezési
beállítások stb.).
A szolgáltatás éves órakerete 1848 óra, azaz havi átlag 154 óra. A keret lehívása az egyedi igényeknek
megfelelően az igények Megrendelővel történő pontosítása és a Vállalkozó ajánlattétele után megrendelés
alapján történik.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 183000000 (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: EPER szakrendszerhez támogatási szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Az Ajánlatkérő székhelye, illetve telephelye:
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.,
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EPER támogatás biztosítása
A.) Az EPER üzemeltetéséhez teljes körű és magas színvonalú támogatás (support) megvalósítása 2 év
időtartamban (plusz 6 hónap opciós időtartamra).
Átalánydíjas alkalmazástámogatás
a) Emelt szintű hibaelhárítás.
b) Konzultációs lehetőség biztosítása.
c) Alkalmazás üzemeltetési feladatok ellátása.
d) Tesztelési és oktatási alkalmazás környezet fenntartása és alkalmazás üzemeltetése, a Megrendelő vagy
erre a célra vele szerződésben levő harmadik fél által biztosított infrastruktúrán.
e) Havi szolgáltatási riport elkészítése.
Követelmények az alkalmazástámogatással szemben:
Az incidenskezelés elsődleges célja a normál szolgáltatási körülmények visszaállítása amilyen gyorsan
csak lehetséges, minimalizálva az üzleti tevékenységre gyakorolt káros hatást, így biztosítva a szolgáltatás
minőségének színvonalát. A Vállalkozó által a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások működésében,
elérhetőségében és minőségében jelentkező hibákat a Vállalkozó a szerződés értelmében elhárítja, vagy
abban aktívan közreműködik.
B.) Paraméterezési és fejlesztési szolgáltatások (az átalánydíjas szolgáltatásokon felül jelentkező egyedi
feladatok megvalósítása és fejlesztése a rendszer szolgáltatásainak bővítése és jogszabálykövetés
érdekében).
Keretben megvalósuló szolgáltatás és fejlesztésről akkor beszélünk, ha az EPER szakrendszerben olyan
funkciók és szolgáltatások kialakítására szükséges, amely által a szakrendszer a rábízott pályázatkezelési
feladatokat egyre hatékonyabban, rugalmasabban tudja elvégezni, figyelembe véve a jogszabályi környezet
és a pályázati konstrukciók folyamatos változásait, valamint szem előtt tartva az emberi erőforrás hatékony
kihasználását.
Ezen felül tartalmaz a konstrukció olyan szolgáltatásokat, melyek biztosítják a szakrendszer minél jobb
kiszolgálási teljesítményét a nagy felhasználói igénybevételeknek megfelelően (pl. adatjavítás, szakértői
konzultáció, web- és adatbázis kiszolgálók hatékonyságának elemzése és tuning, paraméterezési
beállítások stb.).
A szolgáltatás éves órakerete 1848 óra, azaz havi átlag 154 óra. A keret lehívása az egyedi igényeknek
megfelelően az igények Megrendelővel történő pontosítása és a Vállalkozó ajánlattétele után megrendelés
alapján történik.
További részletek a műszaki leírásban.
(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:
Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont
szerint értékeli.
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: 2020 /S 229 - 565224
(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: BESZ/14-8/2020 Rész száma: Elnevezés: EPER szakrendszerhez támogatási
szolgáltatások
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:
2020/12/07 (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: GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97732332
Postai cím: Királylaki Út 63
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@geoview.hu
Telefon: +36 12407450
Internetcím(ek): (URL) www.geoview.hu
Fax: +36 12407454
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: 183000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma:
10543359-2-41
GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Kft.
1037 Királylaki út 63.
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. 154. § -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:
2020/12/28 (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)
Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint folytatott le.
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására azért került sor, mert a kizárólagos jogok védelme
miatt a szerződés kizárólag egy gazdasági szereplővel köthető meg.
Az EPER (Elektronikus Pályázatkezelő és Együttműködési Rendszer) tudomásunk szerint az egyetlen
olyan Magyarországon fellelhető pályázatkezelő rendszer, amely a magyarországi jogszabályoknak
megfelelően (AVR, AHT, költségvetési törvény, stb.).ER rendszer rendkívül összetett, nagy bonyolultságú,
sok komponensű szoftver rendszer, amelynek az elmúlt években megvalósult többlépcsős kifejlesztése
a jelen közbeszerzés értékét több nagyságrenddel meghaladja, és amelynek jelen állapota - tudása,
funkcionalitása, rugalmassága, a kezelt dinamikus adatmodellt is beleértve - a pályázatkezelésre való
maximális alkalmazhatóságát és jelenleg is napi szinten megvalósuló fejlődését tükrözi. A fent nevezett
rendszert alkotó szellemi alkotások jelenleg is a Geoview Kft. tulajdonát képezik, a fentiekben hivatkozott
művek nem képezték a Felek között létrejött szerződés tárgyát, így a keretrendszer forráskódja sem szállt át/

került tulajdonába az Ajánlatkérőre/ Ajánlatkérőnek. Erre figyelemmel választotta az ajánlatérő a Kbt. 94. §
(2) bek. c) pontja szerinti - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.

Észak-Pesti Tankerületi Központ (24482/2020)
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: Észak-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95415011
Postai cím: Jókai Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin igazgató
Telefon: +36 303999076
E-mail: katalin.kovacs@kk.gov.hu
Fax: +36 13324573
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/eszakpest
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/eszakpest
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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos-energia beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000836272020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09310000-5

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia szállítása a 2021. 01. 01. 0:00 CET – 2021. 12. 31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan,
teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia szállítási szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 32752500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Villamos-energia beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XV. és XVI. kerületei, a dokumentációban
részletezve
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzésére a
2021. 01. 01. 0:00 CET 2021. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban, teljes ellátásalapú villamosenergiakereskedelmi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 1.650.000 kWh mennyiségben.
Felhasználási helyek száma és fajtája: 28 db profilos és 19 db idősoros felhasználási hely.További részletek
a közbeszerzési dokumentációban.
Kbt. 61. § (4) bek. sz. indoklás: ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel az
egybeszámított mennyiség biztosítja a legkedvezőbb ajánlati ár elérését, továbbá annak részenkénti
meghatározása – mivel egyetlen fajta áruról van szó – lehetetlen.
A beszerzése kerülő villamos-energia teljesíti a Kbt. 76. § (5) bek. második fordulatában meghatározott
feltételeket, ezért ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja.
(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: 2020 /S 202 - 487807
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Villamos-energia beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefon: +36 207780931
Internetcím(ek): (URL) www.nemzetikozmuvek.hu

Fax: +36 14771225
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32752500
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 adatai:
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1117 Budapest Infopark Sétány 1., nettó ár Ft/kWh-ban megadva: 20,64. Adószám:
25343502-2-44.
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1132 Budapest Váci út 72-74., nettó ár Ft/kWh-ban megadva: 21,47. Adószám:
12928130-2-44.
NKM Energia Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20, nettó ár Ft/kWh-ban megadva: 19,85.
Adószám: 26713111-2-44.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
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:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Fővárosi Állat - és Növénykert (22331/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Állat - és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69245691
Postai cím: Állatkerti Körút 6-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Roland
Telefon: +36 305433172
E-mail: szabo.roland@zoobudapest.com
Fax: +36 13920023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoobudapest.com
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: fővárosi önkormányzati intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: állat- és növénykert üzemeltetés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartási szolgáltatások 9 részben
Hivatkozási szám: EKR000886222020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50700000-2

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződések a Fővárosi Állat- és Növénykert létesítményeinek, épületszerelvényeinek
gépészeti és egyéb berendezéseinek felügyeleti, karbantartási, hibajavítási feladatainak ellátására 9
részben, mely alapján felügyeleti, karbantartási és jótállási kötelezettségen kívüli hibajavítási szolgáltatások
ellátása és az ehhez kapcsolódó diszpécseri feladatok biztosítása szükséges.
Minden részben irányadó, hogy Ajánlatkérő a tervezett karbantartások ütemezését jogosult a másik féllel
egyeztetve a szerződéstervezet szerint átütemezni. Amennyiben a hatályba léptető feltételek miatt nem
szükséges a szerződés hatálya alatt a Műszaki Leírás szerint tervezett összes karbantartás elvégzése, és
az átütemezésre nincs mód, úgy kizárólag az elvégezhető és elvégzett karbantartási szolgáltatások után jár
díjazás.
Minden rész esetében igaz, hogy a részenként eseti megrendelésre megjelölt keretösszeg kimerülése
esetén további Eseti megrendelés kibocsátására nincs mód jelen szerződés keretében
A szerződés hatálya alatt (tervezetten 14 hónap) az ajánlattevőként szerződő fél folyamatos rendelkezésre
állást köteles biztosítani.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 141523267 (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: Felvonók, emelők, hidraulikus ajtómozgatók
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50750000-7

További tárgyak:
50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Állat-és Növénykert Pannon Park területén lévő felvonóinak,
emelőinek és hidraulikus ajtómozgatóinak felügyeleti, karbantartási és jótállási kötelezettségen kívüli
hibajavítási szolgáltatások ellátása és az ehhez kapcsolódó diszpécseri feladatok biztosítása, az alábbiak
szerint:
A Pannon Park a jelen beszerzés alapján kötött szerződés hatálya alatt nem kerül megnyitásra:
a szerkezetkész állapotban szükséges a már beépítésre került épület szerelvényeinek, gépészeti
berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében és jogszabály által előírt, rendszeres,
meghatározott időszakonkénti kötelező karbantartása, valamint szükséges a jótállási kötelezettség körébe
nem tartozó hibajavítási feladatok ellátása, adott esetben üzemzavar elhárítás a műszaki leírás szerint.
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges eszközöket, a
karbantartás során a kopó, fogyó alkatrészeket, anyagokat, azzal, hogy ezek ellenértékét és a kiszállási díjat
a megajánlott karbantartási díjnak magában kell foglalnia.
A szerződéstervezet III.2. szerinti Eseti megrendelés alapján megrendelt, jótállási kötelezettség körébe
nem tartozó hibajavítási feladatok ellátására, adott esetben üzemzavar elhárításra, továbbá adott esetben a
szükséges alkatrészek, anyagok biztosítására, kiszállási díjra és a munkadíjakra a szerződés hatálya alatt

mindösszesen nettó 3.000.000 ,- HUF keretösszeget biztosít Ajánlatkérő, melyet nem köteles kimeríteni,
eseti megrendelési kötelezettsége nincs.
Ajánlatkérő az egyes tevékenységekhez a műszaki leírásban olyan reakcióidőket ír elő, amelyek pontosan
mérhetők és számon kérhetők (szerződés SLA - 7.számú melléklete), ezzel biztosítva a zökkenőmentes
műszaki ellátást. A szerkezetkész állapot során a próbaüzem elvégzéséig szükséges a már beépítésre
került épület szerelvényeinek, gépészeti berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében
és jogszabály által előírt kötelező karbantartása, és a felmerülő meghibásodások elhárítása és jótállási
kötelezettség körébe tartozó események kivételével. Műszaki leírás szerinti 0-24 órás elérhetőségű
diszpécser szolgálat működtetése.
- Dokumentálási és archiválási feladatok (Karbantartási terv készítése, Üzemnapló, Karbantartási
munkalapok, Ellenőrzések tanúsítványai,)
- előre tervezett tervszerű megelőző karbantartás (TMK),
- havária beavatkozás élet- vagy balesetveszély esetén
- jótállási kötelezettség körébe nem tartozó hibajavítások adott esetben műszaki leírás szerint
- a hiba tekintetében annak megállapítása, hogy jótállás körébe tartozik-e, ajánlattevőként szerződő fél
kötelezettsége a szerződéstervezet szerint.
SZEMÉLY ÉS TEHERFELVONÓK
ÁLLATEMELŐK
HÍDMÉRLEG
HIDRAULIKUSTÁPEGYSÉG ÉS KAPUK MOZGATÓK
ELEKTROMOS TOLÓAJTÓK AZ ÁLLATTARTÓI TEREKBEN
A kifutókat és azon belüli helyiségeket elválasztó kapuk mozgatását szolgálják a hidraulikus rendszerek.
Felépítésük:
• Hidraulikus tápegység,
• Nagynyomású hidraulikus kör,
• Hidraulikus mozgató szerkezet
A hidraulikai rendszerek felügyeleténél, karbantartásánál és felülvizsgálatánál a nyomástartó edényekre
vonatkozó előírások az irányadó. A karbantartónak a rendeletek előírásai, az érintett szabványok, gyártói
előírások és a szakmai szabályok betartásával kell a hidraulikai rendszerrel kapcsolatot tevékenységét
szervezni, ütemezni és végrehajtani.
Részleteket és a tételes géplistát a műszaki leírás tartalmazza, összesen 120 db gép és berendezés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az 1. részre vonatkozó M2.1 minimumkövetelmény vonatkozásában
megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül előírton (36 hó) felüli szakmai
többlettapasztalatának (felvonó berendezés karbantartási szakmai gyakorlat) mértéke (max 36 hó)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési szempont további alszempontjai:
1.1. Karbantartási díjak összesen (nettó HUF) Súlyszám: 50
1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) Súlyszám: 40
Az ár értékelési szempont 1.2. alszempontja tekintetében Ajánlatkérő által megadott óraszámok vetítési
alapként szolgálnak, az ajánlatok összehasonlítása és értékelése szempontjából, Ajánlatkérő nem köteles
ezek lehívására.
Feltételes közbeszerzés: A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a célzott támogatásra vonatkozó
igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely alapján az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja
és 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelennek nyilváníthatja, vagy a Kbt. 53.§ (7) bekezdése alapján
alkalmazandó - 131.§ (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a szerződés megkötésére irányadó jogszabályi határidő a fedezetre biztosítására vonatkozó

fővárosi döntés meghozatala előtt jár le, úgy a szerződés megkötésre kerül, azonban csak a fedezet
biztosítására vonatkozó pozitív döntés esetén, és annak kihirdetésének időpontjában lép hatályba.
II.2.1)
Elnevezés: Épületgép. - légtechnikai ber., hűtési és fűtési r
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50530000-9

További tárgyak:

50700000-2
50730000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Állat-és Növénykert Pannon Park területén lévő épületgépészeti,
légtechnikai berendezéseinek, hűtési és fűtési rendszereinek, karbantartási és jótállási kötelezettségen kívüli
hibajavítási szolgáltatások ellátása és az ehhez kapcsolódó diszpécseri feladatok biztosítása, az alábbiak
szerint:
A Pannon Park a jelen beszerzés alapján kötött szerződés hatálya alatt nem kerül megnyitásra:
a szerkezetkész állapotban szükséges a már beépítésre került épületszerelvényeinek, gépészeti
berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében előírt, rendszeres, meghatározott
időszakonkénti kötelező karbantartása, valamint szükséges a jótállási kötelezettség körébe nem tartozó
hibajavítási feladatok ellátása, adott esetben üzemzavar elhárítás a műszaki leírás szerint.
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges eszközöket, a
karbantartás során a kopó, fogyó alkatrészeket, azzal, hogy ezek ellenértékét és a kiszállási díjat a
megajánlott karbantartási díjnak magában kell foglalnia.
A szerződéstervezet III.2. szerinti Eseti megrendelés alapján megrendelt, jótállási kötelezettség körébe
nem tartozó hibajavítási feladatok ellátására, adott esetben üzemzavar elhárításra, továbbá adott esetben a
szükséges alkatrészek, anyagok biztosítására, kiszállási díjra és a munkadíjakra a szerződés hatálya alatt
mindösszesen nettó 10.000.000,- HUF keretösszeget biztosít Ajánlatkérő, melyet nem köteles kimeríteni,
eseti megrendelési kötelezettsége nincs.
Ajánlatkérő az egyes tevékenységekhez a műszaki leírásban olyan reakcióidőket ír elő, amelyek pontosan
mérhetők és számon kérhetők (szerződés SLA -7. számú melléklete), ezzel biztosítva a zökkenőmentes
műszaki ellátást. A szerkezetkész állapot során a próbaüzem elvégzéséig szükséges a már beépítésre
került épület szerelvényeinek, gépészeti berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében
és jogszabály által előírt kötelező karbantartása, és a felmerülő meghibásodások elhárítása és jótállási
kötelezettség körébe tartozó események kivételével. Műszaki leírás szerinti 0-24 órás elérhetőségű
diszpécser szolgálat működtetése.
- Dokumentálási és archiválási feladatok (Karbantartási terv készítése, Üzemnapló, Karbantartási
munkalapok, Ellenőrzések tanúsítványai,)
- előre tervezett tervszerű megelőző karbantartás (TMK),
- havária beavatkozás élet- vagy balesetveszély esetén
- jótállási kötelezettség körébe nem tartozó hibajavítások adott esetben műszaki leírás szerint
- a hiba tekintetében annak megállapítása, hogy jótállás körébe tartozik-e, ajánlattevőként szerződő fél
kötelezettsége a szerződéstervezet szerint.
LÉGKEZELŐK, LÉGTECHNIKAI HÁLÓZATOK
KIEGÉSZÍTŐ EGYEDI SZELLŐZÉSEK BEFÚVÓK-ELSZÍVÓK,
BIODÓM GRAVITÁCIÓS SZELLŐZÉS ELEME
ELSZÍVÓ- BEFÚVÓ VENTILÁTOROK
HŐKÖZPONTI RENDSZEREK, FŰTÉSI KÖRÖK, OSZTÓK, GYŰJTŐK
HŐCSERÉLŐK
NYOMÁS TARTÓ BERENDEZÉSEK
VÍZLÁGYÍTÓ ÉS VÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK.
FOLYADÉKHŰTŐ, HŰTÉSI RENDSZER
Részleteket és a tételes géplistát a műszaki leírás tartalmazza, összesen 1081 db gép, rendszer és
berendezés.
Az opciós feltételek a II.2.11. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi kritérium – 1 2. A 2. részre vonatkozó M.2.1. pont szerinti minimumkövetelmény
vonatkozásában megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül előírton (36 hó) felüli
szakmai többlettapasztalatának (épületgépészeti tapasztalat) mértéke (max 36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Pannon Park Biodóm létesítmény jelen pályázati kiírás időpontjában még a
belsőépítészeti és dekorációs kivitelezés előtt áll, ezért a gépészeti fenntartó rendszerek egy része
még nem lesz érdemi terheléssel beüzemelve. Számos berendezés leállításra, letakarásra vagy akár
leszerelésre fog kerülni ezen munkálatok idejére ezért azokon nem lehet vagy szükséges minden
karbantartási feladatot a tervezett gyakorisággal elvégezni:
Erre tekintettel bizonyos berendezések egyes karbantartásait Ajánlatkérő Opciós tételként
tüntette fel az árazólap második táblájában és csak akkor kerül lehívásra, ha ezt a beüzemelés
előrehaladása lehetővé és szükségessé teszi.
Szivattyúk
Légkezelők, elemes
Fan-coil
Páraképző
Vízlágyító
UV csírátlanító
Hűtőkamra aggregátorral
A műszaki leírásban szereplő karbantartások tekintetében amennyiben ajánlatkérőként szerződő fél
él az opció lehívási jogával a szerződés hatálya alatt, ajánlattevőként jogosult fél köteles a feladatot
ellátni a szerződéstervezet szerint.
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 1. értékelési szempont, az ár alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Karbantartási díjak összesen opciós tételekkel együtt (nettó HUF) Súlyszám: 60
1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) Súlyszám: 30
Az ár értékelési szempont 1.2. alszempontja tekintetében Ajánlatkérő által megadott óraszámok vetítési
alapként szolgálnak, az ajánlatok összehasonlítása és értékelése szempontjából, Ajánlatkérő nem köteles
ezek lehívására.
Feltételes közbeszerzés: A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a célzott támogatásra vonatkozó
igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely alapján az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja
és 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelennek nyilváníthatja, vagy a Kbt. 53.§ (7) bekezdése alapján
alkalmazandó - 131.§ (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a szerződés megkötésére irányadó jogszabályi határidő a fedezetre biztosítására vonatkozó
fővárosi döntés meghozatala előtt jár le, úgy a szerződés megkötésre kerül, azonban csak a fedezet
biztosítására vonatkozó pozitív döntés esetén, és annak kihirdetésének időpontjában lép hatályba.
II.2.1)
Elnevezés: Épületfelügyelet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Állat-és Növénykert Pannon Park területén lévő épületfelügyelet,
érzékelő és beavatkozó elemek karbantartási és jótállási kötelezettségen kívüli hibajavítási szolgáltatások
ellátása és az ehhez kapcsolódó diszpécseri feladatok biztosítása, az alábbiak szerint:
A Pannon Park a jelen beszerzés alapján kötött szerződés hatálya alatt nem kerül megnyitásra:
a szerkezetkész állapotban szükséges a már beépítésre került épületszerelvényeinek, gépészeti
berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében előírt, rendszeres, meghatározott
időszakonkénti kötelező karbantartása, valamint szükséges a jótállási kötelezettség körébe nem tartozó
hibajavítási feladatok ellátása, adott esetben üzemzavar elhárítás a műszaki leírás szerint.

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges eszközöket, a
karbantartás során a kopó, fogyó alkatrészeket, azzal, hogy ezek ellenértékét és a kiszállási díjat a
megajánlott karbantartási díjnak magában kell foglalnia.
A szerződéstervezet III.2. szerinti Eseti megrendelés alapján megrendelt, jótállási kötelezettség körébe
nem tartozó hibajavítási feladatok ellátására, adott esetben üzemzavar elhárításra, továbbá adott esetben a
szükséges alkatrészek, anyagok biztosítására, kiszállási díjra és a munkadíjakra a szerződés hatálya alatt
mindösszesen nettó 4.000.000,- HUF keretösszeget biztosít Ajánlatkérő, melyet nem köteles kimeríteni,
eseti megrendelési kötelezettsége nincs.
Ajánlatkérő az egyes tevékenységekhez a műszaki leírásban olyan reakcióidőket ír elő, amelyek pontosan
mérhetők és számon kérhetők (szerződés SLA - 7.számú melléklete), ezzel biztosítva a zökkenőmentes
műszaki ellátást. A szerkezetkész állapot során a próbaüzem elvégzéséig szükséges a már beépítésre
került épület szerelvényeinek, gépészeti berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében
és jogszabály által előírt kötelező karbantartása, és a felmerülő meghibásodások elhárítása és jótállási
kötelezettség körébe tartozó események kivételével.
Műszaki leírás szerinti 0-24 órás elérhetőségű diszpécser szolgálat működtetése.
- Dokumentálási és archiválási feladatok (Karbantartási terv készítése, Üzemnapló, Karbantartási
munkalapok, Ellenőrzések tanúsítványai,)
- előre tervezett tervszerű megelőző karbantartás (TMK),
- havária beavatkozás élet- vagy balesetveszély esetén
- jótállási kötelezettség körébe nem tartozó hibajavítások adott esetben műszaki leírás szerint
- a hiba tekintetében annak megállapítása, hogy jótállás körébe tartozik-e, ajánlattevőként szerződő fél
kötelezettsége a szerződéstervezet szerint.
Részleteket és a tételes géplistát a műszaki leírás tartalmazza. Összesen 1 db ÉPÜLETFELÜGYELETI
RENDSZER és 1 db VÍZGÉPÉSZETI FELÜGYELETI RENDSZER
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A 3. rész vonatkozásában M2.1. pontban előírt minimumkövetelmény
vonatkozásában megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül előírton (36 hó) felüli
többlettapasztalatának (üzemeltetés-/karbantartás vezetői tapasztalat) mértéke (max 36 hó) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az 1. ár értékelési szempont alszempontjai és súlyszámok:
1.1. Karbantartási díjak összesen (nettó HUF) Súlyszám: 50
1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) Súlyszám: 25
Az ár értékelési szempont 1.2. alszempontja tekintetében Ajánlatkérő által megadott óraszámok vetítési
alapként szolgálnak, az ajánlatok összehasonlítása és értékelése szempontjából, Ajánlatkérő nem köteles
ezek lehívására.
Feltételes közbeszerzés: A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a célzott támogatásra vonatkozó
igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely alapján az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja
és 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelennek nyilváníthatja, vagy a Kbt. 53.§ (7) bekezdése alapján
alkalmazandó - 131.§ (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a szerződés megkötésére irányadó jogszabályi határidő a fedezetre biztosítására vonatkozó
fővárosi döntés meghozatala előtt jár le, úgy a szerződés megkötésre kerül, azonban csak a fedezet
biztosítására vonatkozó pozitív döntés esetén, és annak kihirdetésének időpontjában lép hatályba.
II.2.1)
Elnevezés: Kutak, víz- és csatornahálózat
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

50530000-9

NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Állat-és Növénykert Pannon Park területén lévő kutak, víz-és
csatornahálózat karbantartási és jótállási kötelezettségen kívüli hibajavítási szolgáltatások ellátása és az
ehhez kapcsolódó diszpécseri feladatok biztosítása, az alábbiak szerint:
A Pannon Park a jelen beszerzés alapján kötött szerződés hatálya alatt nem kerül megnyitásra:
a szerkezetkész állapotban szükséges a már beépítésre került épületszerelvényeinek, gépészeti
berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében előírt, rendszeres, meghatározott
időszakonkénti kötelező karbantartása, valamint szükséges a jótállási kötelezettség körébe nem tartozó
hibajavítási feladatok ellátása, adott esetben üzemzavar elhárítás a műszaki leírás szerint.
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges eszközöket, a
karbantartás során a kopó, fogyó alkatrészeket, azzal, hogy ezek ellenértékét és a kiszállási díjat a
megajánlott karbantartási díjnak magában kell foglalnia.
A szerződéstervezet III.2. szerinti Eseti megrendelés alapján megrendelt, jótállási kötelezettség körébe
nem tartozó hibajavítási feladatok ellátására, adott esetben üzemzavar elhárításra, továbbá adott esetben a
szükséges alkatrészek, anyagok biztosítására, kiszállási díjra és a munkadíjakra a szerződés hatálya alatt
mindösszesen nettó 4.500.000,- HUF keretösszeget biztosít Ajánlatkérő, melyet nem köteles kimeríteni,
eseti megrendelési kötelezettsége nincs.
Ajánlatkérő az egyes tevékenységekhez a műszaki leírásban olyan reakcióidőket ír elő, amelyek pontosan
mérhetők és számon kérhetők (szerződés SLA - 7.számú melléklete), ezzel biztosítva a zökkenőmentes
műszaki ellátást.
A szerkezetkész állapot során a próbaüzem elvégzéséig szükséges a már beépítésre került épület
szerelvényeinek, gépészeti berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében és jogszabály
által előírt kötelező karbantartása, és a felmerülő meghibásodások elhárítása és jótállási kötelezettség
körébe tartozó események kivételével. Műszaki leírás szerinti 0-24 órás elérhetőségű diszpécser szolgálat
működtetése.
- Dokumentálási és archiválási feladatok (Karbantartási terv készítése, Üzemnapló, Karbantartási
munkalapok, Ellenőrzések tanúsítványai,)
- előre tervezett tervszerű megelőző karbantartás (TMK),
- havária beavatkozás élet- vagy balesetveszély esetén
- jótállási kötelezettség körébe nem tartozó hibajavítások adott esetben műszaki leírás szerint
- a hiba tekintetében annak megállapítása, hogy jótállás körébe tartozik-e, ajánlattevőként szerződő fél
kötelezettsége a szerződéstervezet szerint.
VÍZTÁROZÓK ÉS KÚTSZIVATTYÚK
HÁLÓZATI VÍZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKHÁLÓZAT ÉS SZERELVÉNYEI,
VAS ÉS MANGÁNTALANÍTÓ BERENDEZÉS
SZŰRŐ BERENDEZÉSEK, RO ÉS ULTRASZŰRŐ BERENDEZÉSEK, VÍZTISZTÍTÓ KÖRÖK
ZSOMPOK, ZSOMP-SZIVATTYÚK
ESŐ-, SZENNY- ÉS IPARIVÍZ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS BERENDEZÉSEI,
Részleteket és a tételes géplistát a műszaki leírás tartalmazza, összesen 259 db rendszer, gép és
berendezés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A 4. rész vonatkozásában M2.1. pontban előírt minimumkövetelmény
vonatkozásában megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül előírton (24 hó) felüli
többlettapasztalatának (üzemeltetés vezetői tapasztalat fűtés és/vagy csőszerelés) mértéke (max 24
hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az 1. értékelési szempont (ár) további alszempontjai:
1.1. Karbantartási díjak összesen (nettó HUF) Súlyszám: 70

1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) Súlyszám: 20
Az ár értékelési szempont 1.2. alszempontja tekintetében Ajánlatkérő által megadott óraszámok vetítési
alapként szolgálnak, az ajánlatok összehasonlítása és értékelése szempontjából, Ajánlatkérő nem köteles
ezek lehívására.
Feltételes közbeszerzés: A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a célzott támogatásra vonatkozó
igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely alapján az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja
és 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelennek nyilváníthatja, vagy a Kbt. 53.§ (7) bekezdése alapján
alkalmazandó - 131.§ (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a szerződés megkötésére irányadó jogszabályi határidő a fedezetre biztosítására vonatkozó
fővárosi döntés meghozatala előtt jár le, úgy a szerződés megkötésre kerül, azonban csak a fedezet
biztosítására vonatkozó pozitív döntés esetén, és annak kihirdetésének időpontjában lép hatályba
II.2.1)
Elnevezés: Kisfeszültségű rendszerek és hálózat
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50530000-9

További tárgyak:
50711000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Állat-és Növénykert Pannon Park területén lévő kisfeszültségű
rendszerek, világítási hálózat és berendezések, villámvédelmi berendezéseinek felügyeleti, karbantartási
és jótállási kötelezettségen kívüli hibajavítási szolgáltatások ellátása és az ehhez kapcsolódó diszpécseri
feladatok biztosítása, az alábbiak szerint:
A Pannon Park a jelen beszerzés alapján kötött szerződés hatálya alatt nem kerül megnyitásra:
a szerkezetkész állapotban szükséges a már beépítésre került épületszerelvényeinek, gépészeti
berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében előírt, rendszeres, meghatározott
időszakonkénti kötelező karbantartása, valamint szükséges a jótállási kötelezettség körébe nem tartozó
hibajavítási feladatok ellátása, adott esetben üzemzavar elhárítás a műszaki leírás szerint.
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges eszközöket, a
karbantartás során a kopó, fogyó alkatrészeket, azzal, hogy ezek ellenértékét és a kiszállási díjat a
megajánlott karbantartási díjnak magában kell foglalnia.
A szerződéstervezet III.2. szerinti Eseti megrendelés alapján megrendelt, jótállási kötelezettség körébe
nem tartozó hibajavítási feladatok ellátására, adott esetben üzemzavar elhárításra, továbbá adott esetben a
szükséges alkatrészek, anyagok biztosítására, kiszállási díjra és a munkadíjakra a szerződés hatálya alatt
mindösszesen nettó 7.000.000,- HUF keretösszeget biztosít Ajánlatkérő, melyet nem köteles kimeríteni,
eseti megrendelési kötelezettsége nincs.
Ajánlatkérő az egyes tevékenységekhez a műszaki leírásban olyan reakcióidőket ír elő, amelyek pontosan
mérhetők és számon kérhetők (szerződés SLA - 7.számú melléklete), ezzel biztosítva a zökkenőmentes
műszaki ellátást.
A szerkezetkész állapot során a próbaüzem elvégzéséig szükséges a már beépítésre került épület
szerelvényeinek, gépészeti berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében és jogszabály
által előírt kötelező karbantartása, és a felmerülő meghibásodások elhárítása és jótállási kötelezettség
körébe tartozó események kivételével. Műszaki leírás szerinti 0-24 órás elérhetőségű diszpécser szolgálat
működtetése.
- Dokumentálási és archiválási feladatok (Karbantartási terv készítése, Üzemnapló, Karbantartási
munkalapok, Ellenőrzések tanúsítványai,)
- előre tervezett tervszerű megelőző karbantartás (TMK),
- havária beavatkozás élet- vagy balesetveszély esetén
- jótállási kötelezettség körébe nem tartozó hibajavítások adott esetben műszaki leírás szerint
- a hiba tekintetében annak megállapítása, hogy jótállás körébe tartozik-e, ajánlattevőként szerződő fél
kötelezettsége a szerződéstervezet szerint.
KIF BERENDEZÉSEK, FŐ- ÉS ALELOSZTÓK, BELSŐ ELEKTROMOS HÁLÓZAT, ÉS BERENDEZÉSEI
FŐ-, ALELOSZTÓ ÉS KAPCSOLÓ SZEKRÉNYEK
VEZÉRLŐK
FÁZISJAVÍTÓK
VILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT, BIZTONSÁGI ÉS IRÁNYFÉNYEK, DÍSZVILÁGÍTÁS
VILLÁMVÉDELMI RENDSZER

SZÜNETMENTES ÁRAMFORRÁSOK
DÍZEL AGGREGÁTOROK
Részleteket és a tételes géplistát a műszaki leírás tartalmazza, összesen 2238 db rendszer gép és
berendezés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az 5. részhez tartozó M 2.1. a) minimumkövetelmény vonatkozásában
megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül előírton (36 hó) felüli többlettapasztalatának
(erősáramú rendszerek javítása/karbantartása/kiépítése) mértéke (max 36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az 1. értékelési szempont (ár) további alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Karbantartási díjak összesen (nettó HUF) Súlyszám: 60
1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) Súlyszám: 30
Az ár értékelési szempont 1.2. alszempont tekintetében Ajánlatkérő által megadott óraszámok vetítési
alapként szolgálnak, az ajánlatok összehasonlítása és értékelése szempontjából, Ajánlatkérő nem köteles
ezek lehívására.
Feltételes közbeszerzés: A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a célzott támogatásra vonatkozó
igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely alapján az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja
és 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelennek nyilváníthatja, vagy a Kbt. 53.§ (7) bekezdése alapján
alkalmazandó - 131.§ (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a szerződés megkötésére irányadó jogszabályi határidő a fedezetre biztosítására vonatkozó
fővárosi döntés meghozatala előtt jár le, úgy a szerződés megkötésre kerül, azonban csak a fedezet
biztosítására vonatkozó pozitív döntés esetén, és annak kihirdetésének időpontjában lép hatályba.
II.2.1)
Elnevezés: Gyengeáramú berendezések és hálózat
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50530000-9

További tárgyak:
50711000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Állat-és Növénykert Pannon Park területén lévő gyengeáramú
berendezéseknek és hálózatának karbantartási és jótállási kötelezettségen kívüli hibajavítási szolgáltatások
ellátása és az ehhez kapcsolódó diszpécseri feladatok biztosítása, az alábbiak szerint:
A Pannon Park a jelen beszerzés alapján kötött szerződés hatálya alatt nem kerül megnyitásra:
a szerkezetkész állapotban szükséges a már beépítésre került épületszerelvényeinek, gépészeti
berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében előírt, rendszeres, meghatározott
időszakonkénti kötelező karbantartása, valamint szükséges a jótállási kötelezettség körébe nem tartozó
hibajavítási feladatok ellátása, adott esetben üzemzavar elhárítás a műszaki leírás szerint.
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges eszközöket, a
karbantartás során a kopó, fogyó alkatrészeket, azzal, hogy ezek ellenértékét és a kiszállási díjat a
megajánlott karbantartási díjnak magában kell foglalnia.
A szerződéstervezet III.2. szerinti Eseti megrendelés alapján megrendelt, jótállási kötelezettség körébe
nem tartozó hibajavítási feladatok ellátására, adott esetben üzemzavar elhárításra, továbbá adott esetben a
szükséges alkatrészek, anyagok biztosítására, kiszállási díjra és a munkadíjakra a szerződés hatálya alatt
mindösszesen nettó 5.500.000,- HUF keretösszeget biztosít Ajánlatkérő, melyet nem köteles kimeríteni,
eseti megrendelési kötelezettsége nincs.

Ajánlatkérő az egyes tevékenységekhez a műszaki leírásban olyan reakcióidőket ír elő, amelyek pontosan
mérhetők és számon kérhetők (szerződés SLA - 7.számú melléklete), ezzel biztosítva a zökkenőmentes
műszaki ellátást.
A szerkezetkész állapot során a próbaüzem elvégzéséig szükséges a már beépítésre került épület
szerelvényeinek, gépészeti berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében és jogszabály
által előírt kötelező karbantartása, és a felmerülő meghibásodások elhárítása és jótállási kötelezettség
körébe tartozó események kivételével. Műszaki leírás szerinti 0-24 órás elérhetőségű diszpécser szolgálat
működtetése.
- Dokumentálási és archiválási feladatok (Karbantartási terv készítése, Üzemnapló, Karbantartási
munkalapok, Ellenőrzések tanúsítványai,)
- előre tervezett tervszerű megelőző karbantartás (TMK),
- havária beavatkozás élet- vagy balesetveszély esetén
- jótállási kötelezettség körébe nem tartozó hibajavítások adott esetben műszaki leírás szerint
- a hiba tekintetében annak megállapítása, hogy jótállás körébe tartozik-e, ajánlattevőként szerződő fél
kötelezettsége a szerződéstervezet szerint
EDR RENDSZER
BELÉPTETŐ RENDSZEREK
VAGYONVÉDELMI RENDSZER
BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜGYELETI RENDSZER
IP KAMERA RENDSZER ÉS VIDEÓ FELÜGYELETI RENDSZER
VEZÉRLŐK
SZOFTVERKÖVETÉS
Részleteket és a tételes géplistát a műszaki leírás tartalmazza, összesen 721 db rendszer, gép és
berendezés.
Opció: lásd II.2.11. pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.A 6. részhez tartozó M 2.1. a) minimumkövetelmény vonatkozásában
megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül előírton (36 hó) felüli többlettapasztalatának
(gyengeáramú rendszerek javítása/karbantartása/kiépítése) mértéke (max 36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Pannon Park Biodóm létesítmény jelen pályázati kiírás időpontjában még a
belsőépítészeti és dekorációs kivitelezés előtt áll, ezért a gépészeti fenntartó rendszerek egy része
még nem lesz érdemi terheléssel beüzemelve. Számos berendezés leállításra, letakarásra vagy akár
leszerelésre fog kerülni ezen munkálatok idejére ezért azokon nem lehet vagy szükséges minden
karbantartási feladatot a tervezett gyakorisággal elvégezni:
Erre tekintettel bizonyos berendezések egyes karbantartásait Ajánlatkérő Opciós tételként
tüntette fel az árazólap második táblájában és csak akkor kerül lehívásra, ha ezt a beüzemelés
előrehaladása lehetővé és szükségessé teszi.
PLC
Beléptető dolgozói
Kártyaolvasó
Vezérelt ajtózár
IP video rendszer, kül- és beltéri kamerákkal
Videó munkaállomás boksz figyelő rendszer
A műszaki leírásban szereplő karbantartások tekintetében amennyiben ajánlatkérőként szerződő fél
él az opció lehívási jogával a szerződés hatálya alatt, ajánlattevőként jogosult fél köteles a feladatot
ellátni a szerződéstervezet szerint.
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 1. értékelési szempont (ár) további alszemopntjai:
1.1. Karbantartási díjak összesen opciós tételekkel együtt (nettó HUF) Súlyszám: 70
1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke(nettó HUF) Súlyszám: 20

Az ár értékelési szempont 1.2. alszempontja tekintetében Ajánlatkérő által megadott óraszámok vetítési
alapként szolgálnak, az ajánlatok összehasonlítása és értékelése szempontjából, Ajánlatkérő nem köteles
ezek lehívására.
Feltételes közbeszerzés: A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a célzott támogatásra vonatkozó
igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely alapján az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja
és 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelennek nyilváníthatja, vagy a Kbt. 53.§ (7) bekezdése alapján
alkalmazandó - 131.§ (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a szerződés megkötésére irányadó jogszabályi határidő a fedezetre biztosítására vonatkozó
fővárosi döntés meghozatala előtt jár le, úgy a szerződés megkötésre kerül, azonban csak a fedezet
biztosítására vonatkozó pozitív döntés esetén, és annak kihirdetésének időpontjában lép hatályba.
II.2.1)
Elnevezés: Tűzvédelmi berendezések - hő- és füstelvezető rend
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50530000-9

További tárgyak:
51700000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Állat-és Növénykert Pannon Park területén lévő tűzvédelmi
berendezéseknek, - hő- és füstelvezető rendszereinek, tűzjelző rendszerének, automata tűzoltó
rendszereknek, nem automata tűzoltó berendezéseknek, tűzvédelmi eszközeinek felügyeleti, karbantartási
és jótállási kötelezettségen kívüli hibajavítási szolgáltatások ellátása és az ehhez kapcsolódó diszpécseri
feladatok biztosítása, az alábbiak szerint:
A Pannon Park a jelen beszerzés alapján kötött szerződés hatálya alatt nem kerül megnyitásra:
a szerkezetkész állapotban szükséges a már beépítésre került épületszerelvényeinek, gépészeti
berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében előírt, rendszeres, meghatározott
időszakonkénti kötelező karbantartása, valamint szükséges a jótállási kötelezettség körébe nem tartozó
hibajavítási feladatok ellátása, adott esetben üzemzavar elhárítás a műszaki leírás szerint.
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges eszközöket, a
karbantartás során a kopó, fogyó alkatrészeket, azzal, hogy ezek ellenértékét és a kiszállási díjat a
megajánlott karbantartási díjnak magában kell foglalnia.
A szerződéstervezet III.2. szerinti Eseti megrendelés alapján megrendelt, jótállási kötelezettség körébe
nem tartozó hibajavítási feladatok ellátására, adott esetben üzemzavar elhárításra, továbbá adott esetben a
szükséges alkatrészek, anyagok biztosítására, kiszállási díjra és a munkadíjakra a szerződés hatálya alatt
mindösszesen nettó 4.000.000,- HUF keretösszeget biztosít Ajánlatkérő, melyet nem köteles kimeríteni,
eseti megrendelési kötelezettsége nincs.
Ajánlatkérő az egyes tevékenységekhez a műszaki leírásban olyan reakcióidőket ír elő, amelyek pontosan
mérhetők és számon kérhetők (szerződés SLA - 7.számú melléklete), ezzel biztosítva a zökkenőmentes
műszaki ellátást.
A szerkezetkész állapot során a próbaüzem elvégzéséig szükséges a már beépítésre került épület
szerelvényeinek, gépészeti berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében és jogszabály
által előírt kötelező karbantartása, és a felmerülő meghibásodások elhárítása és jótállási kötelezettség
körébe tartozó események kivételével. Műszaki leírás szerinti 0-24 órás elérhetőségű diszpécser szolgálat
működtetése.
- Dokumentálási és archiválási feladatok (Karbantartási terv készítése, Üzemnapló, Karbantartási
munkalapok, Ellenőrzések tanúsítványai,)
- előre tervezett tervszerű megelőző karbantartás (TMK),
- havária beavatkozás élet- vagy balesetveszély esetén
- jótállási kötelezettség körébe nem tartozó hibajavítások adott esetben műszaki leírás szerint
- a hiba tekintetében annak megállapítása, hogy jótállás körébe tartozik-e, ajánlattevőként szerződő fél
kötelezettsége a szerződéstervezet szerint.
TŰZJELZŐ KÖZPONT ÉS HÁLÓZAT
OLTÁSVEZÉRLŐ RENDSZER
EVAC RENDSZER
OLTÓKÉSZÜLÉKEK
OLTÓ BERENDEZÉSEK
TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK

TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓK
Részleteket és a tételes géplistát a műszaki leírás tartalmazza, összesen 2914 db rendszer, eszköz és
berendezés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.A 7. részhez tartozó M 2.1. a) minimumkövetelmény vonatkozásában
megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül előírton (24 hó) felüli többlettapasztalatának
(tűzvédelmi feladatok ellátása) mértéke (max 24 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az 1. értékelési szempont (ár) további alszempontjai:
1.1. Karbantartási díjak összesen (nettó HUF) Súlyszám: 70
1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) Súlyszám: 20
Az ár értékelési szempont 1.2. alszempontja tekintetében Ajánlatkérő által megadott óraszámok vetítési
alapként szolgálnak, az ajánlatok összehasonlítása és értékelése szempontjából, Ajánlatkérő nem köteles
ezek lehívására.
Feltételes közbeszerzés: A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a célzott támogatásra vonatkozó
igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely alapján az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja
és 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelennek nyilváníthatja, vagy a Kbt. 53.§ (7) bekezdése alapján
alkalmazandó - 131.§ (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a szerződés megkötésére irányadó jogszabályi határidő a fedezetre biztosítására vonatkozó
fővárosi döntés meghozatala előtt jár le, úgy a szerződés megkötésre kerül, azonban csak a fedezet
biztosítására vonatkozó pozitív döntés esetén, és annak kihirdetésének időpontjában lép hatályba.
II.2.1)
Elnevezés: Akvárium víztechnológiai berendezések
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Állat-és Növénykert Pannon Park területén lévő akvárium
víztechnológiai berendezéseinek karbantartási és jótállási kötelezettségen kívüli hibajavítási szolgáltatások
ellátása és az ehhez kapcsolódó diszpécseri feladatok biztosítása, az alábbiak szerint:
A Pannon Park a jelen beszerzés alapján kötött szerződés hatálya alatt nem kerül megnyitásra:
a szerkezetkész állapotban szükséges a már beépítésre került épületszerelvényeinek, gépészeti
berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében előírt, rendszeres, meghatározott
időszakonkénti kötelező karbantartása, valamint szükséges a jótállási kötelezettség körébe nem tartozó
hibajavítási feladatok ellátása, adott esetben üzemzavar elhárítás a műszaki leírás szerint.
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges eszközöket, a
karbantartás során a kopó, fogyó alkatrészeket, azzal, hogy ezek ellenértékét és a kiszállási díjat a
megajánlott karbantartási díjnak magában kell foglalnia.
A szerződéstervezet III.2. szerinti Eseti megrendelés alapján megrendelt, jótállási kötelezettség körébe
nem tartozó hibajavítási feladatok ellátására, adott esetben üzemzavar elhárításra, továbbá adott esetben a
szükséges alkatrészek, anyagok biztosítására, kiszállási díjra és a munkadíjakra a szerződés hatálya alatt
mindösszesen nettó 4.000.000,- HUF keretösszeget biztosít Ajánlatkérő, melyet nem köteles kimeríteni,
eseti megrendelési kötelezettsége nincs
Ajánlatkérő az egyes tevékenységekhez a műszaki leírásban olyan reakcióidőket ír elő, amelyek pontosan
mérhetők és számon kérhetők (szerződés SLA - 7.számú melléklete), ezzel biztosítva a zökkenőmentes
műszaki ellátást.

A szerkezetkész állapot során a próbaüzem elvégzéséig szükséges a már beépítésre került épület
szerelvényeinek, gépészeti berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében és jogszabály
által előírt kötelező karbantartása, és a felmerülő meghibásodások elhárítása és jótállási kötelezettség
körébe tartozó események kivételével. Műszaki leírás szerinti 0-24 órás elérhetőségű diszpécser szolgálat
működtetése.
- Dokumentálási és archiválási feladatok (Karbantartási terv készítése, Üzemnapló, Karbantartási
munkalapok, Ellenőrzések tanúsítványai,)
- előre tervezett tervszerű megelőző karbantartás (TMK),
- havária beavatkozás élet- vagy balesetveszély esetén
- jótállási kötelezettség körébe nem tartozó hibajavítások adott esetben műszaki leírás szerint
- a hiba tekintetében annak megállapítása, hogy jótállás körébe tartozik-e, ajánlattevőként szerződő fél
kötelezettsége a szerződéstervezet szerint.
12 DARAB MEDENCE ÉS
17 DARAB AKVÁRIUM
TELJES GÉPÉSZETE
Részleteket és a tételes géplistát a műszaki leírás tartalmazza, összesen 579 db eszköz, rendszer, gép és
berendezés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.A 8. részhez tartozó M 2.1. a) minimumkövetelmény vonatkozásában
megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül előírton (36 hó) felüli többlettapasztalatának
(víztechnológiai berendezések szerelése/karbantartása/építése) mértéke (max 36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az 1. értékelési szempont (ár) további alszempontjai és súlyszáma:
1.1. Karbantartási díjak összesen (nettó HUF) Súlyszám: 70
1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) Súlyszám: 20
Az ár értékelési szempont 1.2. alszempontja tekintetében Ajánlatkérő által megadott óraszámok vetítési
alapként szolgálnak, az ajánlatok összehasonlítása és értékelése szempontjából, Ajánlatkérő nem köteles
ezek lehívására.
Feltételes közbeszerzés: A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a célzott támogatásra vonatkozó
igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely alapján az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja
és 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelennek nyilváníthatja, vagy a Kbt. 53.§ (7) bekezdése alapján
alkalmazandó - 131.§ (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a szerződés megkötésére irányadó jogszabályi határidő a fedezetre biztosítására vonatkozó
fővárosi döntés meghozatala előtt jár le, úgy a szerződés megkötésre kerül, azonban csak a fedezet
biztosítására vonatkozó pozitív döntés esetén, és annak kihirdetésének időpontjában lép hatályba.
II.2.1)
Elnevezés: Építészeti és egyedi berendezések
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Állat-és Növénykert Pannon Park területén lévő építészeti és egyedi
berendezéseinek felügyeleti, karbantartási és jótállási kötelezettségen kívüli hibajavítási szolgáltatások
ellátása és az ehhez kapcsolódó diszpécseri feladatok biztosítása, az alábbiak szerint:
A Pannon Park a jelen beszerzés alapján kötött szerződés hatálya alatt nem kerül megnyitásra:
a szerkezetkész állapotban szükséges a már beépítésre került épületszerelvényeinek, gépészeti

berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében előírt, rendszeres, meghatározott
időszakonkénti kötelező karbantartása, valamint szükséges a jótállási kötelezettség körébe nem tartozó
hibajavítási feladatok ellátása, adott esetben üzemzavar elhárítás a műszaki leírás szerint.
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges eszközöket, a
karbantartás során a kopó, fogyó alkatrészeket, azzal, hogy ezek ellenértékét és a kiszállási díjat a
megajánlott karbantartási díjnak magában kell foglalnia.
A szerződéstervezet III.2. szerinti Eseti megrendelés alapján megrendelt, jótállási kötelezettség körébe
nem tartozó hibajavítási feladatok ellátására, adott esetben üzemzavar elhárításra, továbbá adott esetben a
szükséges alkatrészek, anyagok biztosítására, kiszállási díjra és a munkadíjakra a szerződés hatálya alatt
mindösszesen nettó 10.000.000,- HUF keretösszeget biztosít Ajánlatkérő, melyet nem köteles kimeríteni,
eseti megrendelési kötelezettsége nincs.
Ajánlatkérő az egyes tevékenységekhez a műszaki leírásban olyan reakcióidőket ír elő, amelyek pontosan
mérhetők és számon kérhetők (szerződés SLA - 7.számú melléklete), ezzel biztosítva a zökkenőmentes
műszaki ellátást.
A szerkezetkész állapot során a próbaüzem elvégzéséig szükséges a már beépítésre került épület
szerelvényeinek, gépészeti berendezéseinek a jótállási kötelezettség biztosítása érdekében és jogszabály
által előírt kötelező karbantartása, és a felmerülő meghibásodások elhárítása és jótállási kötelezettség
körébe tartozó események kivételével. Műszaki leírás szerinti 0-24 órás elérhetőségű diszpécser szolgálat
működtetése.
- Dokumentálási és archiválási feladatok (Karbantartási terv készítése, Üzemnapló, Karbantartási
munkalapok, Ellenőrzések tanúsítványai,)
- előre tervezett tervszerű megelőző karbantartás (TMK),
- havária beavatkozás élet- vagy balesetveszély esetén
- jótállási kötelezettség körébe nem tartozó hibajavítások adott esetben műszaki leírás szerint
- a hiba tekintetében annak megállapítása, hogy jótállás körébe tartozik-e, ajánlattevőként szerződő fél
kötelezettsége a szerződéstervezet szerint.
ETFE FÓLIAPÁRNA RENDSZER
ACÉLSZERKEZETŰ TETŐ
MOBIL ÉPÍTÉSZETI ELEMEK
AUTOMATA AJTÓK
IDŐKAPSZULA
Részleteket és a tételes géplistát a műszaki leírás tartalmazza, összesen 1021 db eszköz, rendszer, gép és
berendezés.
Opciót lásd II.2.11. pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.A 9. részhez tartozó M 2.1. a) minimumkövetelmény vonatkozásában
megjelölt szakembernek az alkalmasság keretén belül előírton (36 hó) felüli többlettapasztalatának
(épületüzemeltetés/karbantartás) mértéke (max 36 hó) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Pannon Park Biodóm létesítmény jelen pályázati kiírás időpontjában még a
belsőépítészeti és dekorációs kivitelezés előtt áll, ezért a gépészeti fenntartó rendszerek egy része
még nem lesz érdemi terheléssel beüzemelve. Számos berendezés leállításra, letakarásra vagy akár
leszerelésre fog kerülni ezen munkálatok idejére ezért azokon nem lehet vagy szükséges minden
karbantartási feladatot a tervezett gyakorisággal elvégezni:
Erre tekintettel bizonyos berendezések egyes karbantartásait Ajánlatkérő Opciós tételként
tüntette fel az árazólap második táblájában és csak akkor kerül lehívásra, ha ezt a beüzemelés
előrehaladása lehetővé és szükségessé teszi.
Mobil lelátó
Automata forgóajtó
Időkapszula
Vízszintes alpin sín éves felülvizsgálata
Telepített kikötési pontok felülvizsgálata fél évente
Fallprotec rejtett kikötési pontok felülvizsgálata

A műszaki leírásban szereplő karbantartások tekintetében amennyiben ajánlatkérőként szerződő fél
él az opció lehívási jogával a szerződés hatálya alatt, ajánlattevőként jogosult fél köteles a feladatot
ellátni a szerződéstervezet szerint.
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 1. értékelési szempont (ár) alszempontjai és súlyszámok:
1.1. Karbantartási díjak összesen opciós tételekkel együtt (nettó HUF) Súlyszám: 55
1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) Súlyszám: 30
Az ár értékelési szempont 1.2. alszempontja tekintetében Ajánlatkérő által megadott óraszámok vetítési
alapként szolgálnak, az ajánlatok összehasonlítása és értékelése szempontjából, Ajánlatkérő nem köteles
ezek lehívására.
Feltételes közbeszerzés: A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a célzott támogatásra vonatkozó
igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely alapján az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja
és 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelennek nyilváníthatja, vagy a Kbt. 53.§ (7) bekezdése alapján
alkalmazandó - 131.§ (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a szerződés megkötésére irányadó jogszabályi határidő a fedezetre biztosítására vonatkozó
fővárosi döntés meghozatala előtt jár le, úgy a szerződés megkötésre kerül, azonban csak a fedezet
biztosítására vonatkozó pozitív döntés esetén, és annak kihirdetésének időpontjában lép hatályba.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Indokolás: A Pannon Park kivitelezése elhúzódásával a végleges berendezések listája
olyan határidőben állt rendelkezésre maradéktalanul, hogy kizárólag jelen időpontban indítható az
eljárás, azzal, hogy a jótállási kötelezettség fenntartásához Ajánlatkérőnek a műszaki átadás-átvételt
követően legkésőbb 2020.11.01. napjáig karbantartási szerződésekkel kell rendelkeznie
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: 2020 /S 177 - 426479
(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: Felvonók, emelők, hidraulikus ajtómozgatók
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: 2020 - 016132 (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: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Épületgép. - légtechnikai ber., hűtési és fűtési r
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:
2020/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61259557
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: épületgépészeti
karbantartási feladatok
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Épületfelügyelet
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:
2020/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25824156
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: épületfelügyeleti
rendszer karbantartása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Kutak, víz- és csatornahálózat
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:
2020/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu

Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17606135
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: víztározók és
kútszívattyúk karbantartása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Kisfeszültségű rendszerek és hálózat
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:
2020/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11927675
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: erősáramú
berendezések karbantartása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Gyengeáramú berendezések és hálózat
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:
2020/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13865745
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: gyengeáramú
berendezések karbantartása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tűzvédelmi berendezések - hő- és füstelvezető rend
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:
2020/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11039999
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: tűzvédelmi
rendszer karbantartása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Akvárium víztechnológiai berendezések
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: 2020 - 016132 (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: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: Építészeti és egyedi berendezések
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: 2020 - 016132 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A megjelölt szerződéses ár tekintetében a felhívás rögzítette a jótállási kötelezettség körébe nem
tartozó hibajavítási feladatok ellátására, adott esetben üzemzavar elhárításra, továbbá adott esetben
a szükséges alkatrészek, anyagok biztosítására, kiszállási díjra és a munkadíjakra a szerződés
hatálya alatt maximum felhasználható nettó keretösszegeket: 2. rész: 10.000.000,- , 3. rész:
4.000.000,- , 4. rész: 4.500.000,-, 5. rész: 7.000.000,-, 6. rész: 5.500.000,-, 7. rész: 4.000.000,-. A
többi rész eredménytelen lett.
A nyertes ajánlattevő adószáma lásd adott rész V.2.3. pontjában, egyébként minden eredményes
részben: 23480874205.
A 8. részben érvénytelen ajánlattevő a B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.adószáma: 23480874205
ajánlati elemek: 1.1. Karbantartási díjak összesen (nettó HUF)::
16 036 894 Karbantartási árazótábla - KARBANTARTÁSI DÍJAK ÖSSZESEN = SZERZŐDÉSES
ÉRTÉK sora
1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) : 1 517 060
többlettapasztalat: 36 hó
8.részben érvénytelen ajánlatot nyújtott be:Ajánlattevő neve: ACROPORA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adószáma: 23916229-2-42
Székhelye: 1106 Budapest Pesti Gábor Utca 35
Rész neve: Akvárium víztechnológiai berendezések (8)
1. Ár értékelési részszempont alszempontjai:
1.1. Karbantartási díjak összesen (nettó HUF)::
1 248 000

1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) :
1 918 000
eredménytelenség indoka a 8.részben: a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján (kizárólag
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be) nyilvánítsa eredménytelennek
További ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
adószám: 1364623120
Székhelye: 4034 Debrecen Vágóhíd Utca 14.
Rész neve: Épületfelügyelet (3)
1. Ár értékelési részszempont alszempontjai:
1.1. Karbantartási díjak összesen (nettó HUF)::
22 508 924
1.2. Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) :
1 950 000
Ajánlattevő neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
adószám: 1364623120
Székhelye: 4034 Debrecen Vágóhíd Utca 14.
Rész neve: Kisfeszültségű rendszerek és hálózat (5)
1. Ár értékelési részszempont alszempontjai:
1.1. Karbantartási díjak összesen (nettó HUF)::
18 892 092
1.2. Javítási Javítási óradíjak és kiszállási díj összehasonlításhoz vetített értéke (nettó HUF) :
5 595 000
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:
2020/12/28 (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)

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (23771/2020)
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: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74466036
Postai cím: Dr. Sculhof Sétány 1
Város: Héviz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Márta
Telefon: +36 83501701
E-mail: melinda.pokecz@spaheviz.hu
Fax: +36 83540144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.spaheviz.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Keszthelyi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17784331
Postai cím: Ady Endre Utca 2
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Márta
Telefon: +36 83311060
E-mail: kozbeszerzes@keszthelyikorhaz.hu
Fax: +36 83314221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.keszthelyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezési alapanyagok beszerz. - Húskészítmények
Hivatkozási szám: EKR000339692020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Húskészítmények 80 sor ~22 070 kg ; ~500 db /év
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 25816000 (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: Húskészítmények - Hévíz
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: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8380 Hévíz, Ady E. u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Húskészítmények 54 sor ~15 010 kg /1év
(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:
Nettó keretösszeg 12 hónapra: 15.943.000,- Ft.
Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70%-nak lehívására vállal kötelezettséget.

Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta
meg, az elszámolás és egyben a számlázás a szerződés hatálya alatt a ténylegesen megrendelt/átvett
élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.
A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények - Keszthely
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: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Húskészítmény 26 sor ~500 db, 7060 kg /1év
(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:
Nettó keretösszeg 12 hónapra: 9.873.000,- Ft.
Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70%-nak lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta
meg, az elszámolás és egyben a számlázás a szerződés hatálya alatt a ténylegesen megrendelt/átvett
élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.
A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
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: 2020 /S 158 - 385246
(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: Húskészítmények - Hévíz
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:
2020/12/14 (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: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38045466
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
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: 15943000
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: Húskészítmények - Keszthely
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:
2020/12/14 (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: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38045466
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
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: 9873000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

A "II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)" alatt megadott érték az Ajánlatkérők
által a felhívásban megadott keretösszegek összege, a "V.2.4) A szerződés/rész értékére
vonatkozó információk (ÁFA nélkül)" pontok alatt feltüntetett értékek pedig a részenként megadott
keretösszegek.
Ajánlattevők részenként:
1. rész:
- Ajánlattevő neve: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1052 Budapest Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Adószáma: 11469012-2-41
- Ajánlattevő neve: Privát Húsfeldolgozó Kft.
Székhelye: 7400 Kaposvár Izzó Utca 2
Adószáma: 11222077-2-14
1. rész:
- Ajánlattevő neve: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1052 Budapest Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Adószáma: 11469012-2-41
- Ajánlattevő neve: Privát Húsfeldolgozó Kft.
Székhelye: 7400 Kaposvár Izzó Utca 2
Adószáma: 11222077-2-14
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:
2020/12/28 (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)

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (24505/2020)
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: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35778211
Postai cím: Anna-liget 1.
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weisz Zoltán
Telefon: +36 66313855
E-mail: zoltan.weisz@kmnp.hu
Fax: +36 66311658
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nemzeti Park
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: Nemzeti Park
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkaerő-kölcsönzés - 2021.01.01-2021.12.31.
Hivatkozási szám: EKR000912082020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79600000-0

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a 2021. évi mezőgazdasági munkacsúcsában felmerülő
munkálatok, illetve egyéb adminisztratív többletfeladatai egy részét munkaerő kölcsönzés igénybevételével
tervezi elvégezni.
Főbb munkakörök:
- Mezőgazdasági erőgépkezelő: Ajánlatkérő a munkaerő kölcsönzés során olyan mezőgazdasági erő munkagép kezelői feladatok ellátására alkalmas emberi erőforrást kíván foglalkoztatni, akik kellő gépkezelői
tapasztalattal, gépszerelési tapasztalattal, illetve rendelkeznek olyan speciális ismeretekkel, amelyek a
természetvédelmi területek kezeléséhez elengedhetetlenül fontosak.
- Állatgondozó: Ajánlatkérő állatállományának részben az állattartó telepeken, de főképpen a nyári
legeltetési időszakban kitelepített gulyáknál ellátandó állatgondozói feladatok. A feladatkör ellátásához
állattenyésztői végzettség nem feltétel, de szükséges állatgondozói gyakorlat.
- Egyéb fizikai munkakör: Ajánlatkérő létesítményeinél felmerülő szezonális feladatok ellátásához szükséges
munkaerő. Szakmunkás végzettség (asztalos, villanyszerelő, kőműves, festő-mázoló, gépjárműszerelő)
előny.
- Adminisztratív munkakör: Ajánlatkérő részére a szakmai többletfeladatok ellátása érdekében adminisztratív
és felsőfokú végzettségű munkaerő átmeneti igénybevétele elsősorban jogi, közgazdasági, műszaki,
mezőgazdasági, erdészeti, zoológiai, botanikai felsőfokú végzettséggel, illetve iratkezelési tapasztalattal.
Ajánlatkérő a kölcsönzött munkavállalóknak munkakörök szerinti differenciált bért fizet, vagyis Ajánlatkérő
a megadott bérsávon belül a paci lehetőségek figyelembevételével szükség szerint munkavállalónként
(munkakörönként) biztosítja az eltérő munkabér fizetésének lehetőségét, igazodva ezzel az eltérő területi és
munkaerő kínálati adottságokhoz.
Ajánlatkérő az egyes munkaszerződések időtartamát, mely minimum 1 hónap és maximum 12 hónap, illetve
a fizetendő bruttó bér összegét előre egyezteti a nyertes ajánlattevővel. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a
foglalkoztatás időtartamát adott esetben legfeljebb a szerződés lejártáig meghosszabbítsa.
Ajánlatkérő kettő bruttó bérsávot határoz meg, melyek esetében a maximális rendelési tétel a következő:
- bruttó 190.000 - bruttó 260.000,- Ft bérsáv* esetében maximum 288 hónap (mezőgazdasági erőgépkezelő,
állatgondozó, egyéb fizikai munkakör),
- bruttó 400.000 - bruttó 500.000,- Ft bérsáv esetében maximum 24 hónap (adminisztratív munkakör).
Összesen: maximum 312 hónap.
* Abban az esetben, ha a 2021. évre meghatározott kötelező legkisebb munkabér, illetve – legalább
középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló esetén – a garantált bérminimum összege meghaladja a bérsáv felső határát, akkor a bérsáv
a megállapított kötelező legkisebb munkabér, illetve – legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy
középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén – a
garantált bérminimum összegével egyezik meg.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal, hogy az összesített maximális rendelési tétel legalább 50 százalékáig (156
hónapig) rendelést fog leadni, azzal, hogy fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a megkötésre kerülő
szerződés alapján a fentiek szerint meghatározott maximális rendelési tételek (hónapok) erejéig adjon le
eseti megrendeléseket.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a szerződés időtartamára (2021. január
1. - 2021. december 31. - 12 hónap), valamint az Ajánlatkérő által vállalt rendelési kötelezettségből
adódóan (amely 156 hónap) megállapítható, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során a
legideálisabb esetben is (156 hónap/12 hónap) azzal kell kalkulálnia, hogy a szerződést – feltételezve, hogy
AK valamennyi munkavállalót 12 hónapon keresztül foglalkoztat – legalább 13 fő kölcsönzött munkavállaló
fogja tudni teljesíteni.
A nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a közbesz. dok. részét kép. műszaki leírás tart.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 115579200 (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: Munkaerő kölcsönzés 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79600000-0

További tárgyak:
79610000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, 5540 Szarvas,
Anna-liget 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a 2021. évi mezőgazdasági munkacsúcsában felmerülő
munkálatok, illetve egyéb adminisztratív többletfeladatai egy részét munkaerő kölcsönzés igénybevételével
tervezi elvégezni.
Főbb munkakörök:
- Mezőgazdasági erőgépkezelő: Ajánlatkérő a munkaerő kölcsönzés során olyan mezőgazdasági erő munkagép kezelői feladatok ellátására alkalmas emberi erőforrást kíván foglalkoztatni, akik kellő gépkezelői
tapasztalattal, gépszerelési tapasztalattal, illetve rendelkeznek olyan speciális ismeretekkel, amelyek a
természetvédelmi területek kezeléséhez elengedhetetlenül fontosak.
- Állatgondozó: Ajánlatkérő állatállományának részben az állattartó telepeken, de főképpen a nyári
legeltetési időszakban kitelepített gulyáknál ellátandó állatgondozói feladatok. A feladatkör ellátásához
állattenyésztői végzettség nem feltétel, de szükséges állatgondozói gyakorlat.
- Egyéb fizikai munkakör: Ajánlatkérő létesítményeinél felmerülő szezonális feladatok ellátásához szükséges
munkaerő. Szakmunkás végzettség (asztalos, villanyszerelő, kőműves, festő-mázoló, gépjárműszerelő)
előny.
- Adminisztratív munkakör: Ajánlatkérő részére a szakmai többletfeladatok ellátása érdekében adminisztratív
és felsőfokú végzettségű munkaerő átmeneti igénybevétele elsősorban jogi, közgazdasági, műszaki,
mezőgazdasági, erdészeti, zoológiai, botanikai felsőfokú végzettséggel, illetve iratkezelési tapasztalattal.
Ajánlatkérő a kölcsönzött munkavállalóknak munkakörök szerinti differenciált bért fizet, vagyis Ajánlatkérő
a megadott bérsávon belül a paci lehetőségek figyelembevételével szükség szerint munkavállalónként
(munkakörönként) biztosítja az eltérő munkabér fizetésének lehetőségét, igazodva ezzel az eltérő területi és
munkaerő kínálati adottságokhoz.
Ajánlatkérő az egyes munkaszerződések időtartamát, mely minimum 1 hónap és maximum 12 hónap, illetve
a fizetendő bruttó bér összegét előre egyezteti a nyertes ajánlattevővel. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a
foglalkoztatás időtartamát adott esetben legfeljebb a szerződés lejártáig meghosszabbítsa.
Ajánlatkérő kettő bruttó bérsávot határoz meg, melyek esetében a maximális rendelési tétel a következő:
- bruttó 190.000 - bruttó 260.000,- Ft bérsáv* esetében maximum 288 hónap (mezőgazdasági erőgépkezelő,
állatgondozó, egyéb fizikai munkakör),
- bruttó 400.000 - bruttó 500.000,- Ft bérsáv esetében maximum 24 hónap (adminisztratív munkakör).
Összesen: maximum 312 hónap.
* Abban az esetben, ha a 2021. évre meghatározott kötelező legkisebb munkabér, illetve – legalább
középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló esetén – a garantált bérminimum összege meghaladja a bérsáv felső határát, akkor a bérsáv
a megállapított kötelező legkisebb munkabér, illetve – legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy
középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén – a
garantált bérminimum összegével egyezik meg.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal, hogy az összesített maximális rendelési tétel legalább 50 százalékáig (156
hónapig) rendelést fog leadni, azzal, hogy fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a megkötésre kerülő
szerződés alapján a fentiek szerint meghatározott maximális rendelési tételek (hónapok) erejéig adjon le
eseti megrendeléseket.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a szerződés időtartamára (2021. január 1. - 2021.
december 31. - 12 hónap), valamint az Ajánlatkérő által vállalt rendelési kötelezettségből adódóan (amely
156 hónap) megállapítható, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során a legideálisabb

esetben is (156 hónap/12 hónap) azzal kell kalkulálnia, hogy a szerződést – feltételezve, hogy Ajánlatkérő
valamennyi munkavállalót 12 hónapon keresztül foglalkoztat – legalább 13 fő kölcsönzött munkavállaló fogja
tudni teljesíteni.
A nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában
foglaltak szerint opciót alkalmaz.
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.2.5) ponthoz:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb árelve alapján értékeli tekintettel arra, hogy a
maximális és minimális igény, a fizetendő bruttó bér és caffetéria juttatás rögzítésre került. A bérhez és
caffetériához kapcsolódó adók járulékok mértéke jogszabályban meghatározott. A munkaerő képzettségével
kapcsolatos minimális igény szintén meghatározott. A szerződéstervezet részletesen tartalmazza a felek
(különösen a munkáltatói) jogait, a kifizetések és elszámolások rendjét. Mindezek alapján a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához további minőségi jellemző nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szükséges.
A bírálat alapját a felolvasólapon megadott "Összesített képzett érték" képezi, amely alapját a bruttó
munkabérhez viszonyított, bérsávonként megajánlott százalékos értékek, valamint azok fontossági indexei
képezik.
Ajánlatkérő bérsávonként az alábbi fontossági indexeket határozta meg:
Sorszám - Bruttó bérsáv (forint) - Fontossági index
1 - 190.000–260.000 86
2 - 400.000–500.000 14
A felolvasólapon feltüntetett érték megadására, valamint az értékelésre vonatkozóan egyebekben az
ajánlattételi információk I. 16. és II. 2.1 pontjaiban foglaltak az irányadóak.
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: 2020 /S 202 - 489540
(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: Munkaerő-kölcsönzés - 2021.01.01-2021.12.31.
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:
2020/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Produkteam Vállalkozásszervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83270952
Postai cím: Vitéz Utca 22.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: konkoly@produkteam.hu
Telefon: +36 62420433
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: 115579200
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:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban szociális és/vagy környezetvédelmi szempontokat nem
vett figyelembe.
A V.2.4) feltüntetett adat a szerződés alapján történő kifizetés lehetséges maximális értékét takarja,
jelen közbeszerzési eljárás eredményeként keretszerződés került megkötésre. A nyertes ajánlattevő
egységárai:
Bruttó bérsáv Ft Megajánlott százalékos érték
190.000-260.000 - 134%
400.000-500.000 - 127%
Az ajánlattevőkre vonatkozó adatok:
Diák-Meló Miskolc Iskolaszövetkezet (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.) 11822512-2-05
PRODUKTEAM Vállalkozásszervező és Szolgáltató Kft. (6722 Szeged, Vitéz utca 22.) 11099042-2-06
STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft. (2724 Újlengyel, Kossuth utca 138.) 12642870-2-13
WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. (8912 Nagypáli, 030/2 hrsz.) 13773160-2-20
Pannon-Work Zrt. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d) 13289067-2-43
Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 49.) 13213295-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
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:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)

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

Magyar Nemzeti Bank (24536/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Littmann Éva Teodóra
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Lakásbiztosítás nyilvántartás DLT
Hivatkozási szám: EKR000626282020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72212400-3

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Lakásbiztosítás nyilvántartás, hitelbiztosítéki fedezetnyújtás támogatás DLT-vel (KBF/00398/2020)
Ajánlatkérő számára a lakásbiztosítások nyilvántartásának és ezek hitelbiztosítékként történő nyújtása üzleti
folyamata támogatásának megvalósítása osztott főkönyv technológiájú informatikai megoldással (DLT=
Distributed Ledger Technology, a továbbiakban: Rendszer), valamint a megvalósított rendszer üzemeltetés
támogatása. A Rendszert 14 db csomóponttal kell kialakítani, amelyekből az egyik csomópont az AK-nél,
a többi csomópont a projektben résztvevő biztosítóknál kerül üzembe helyezésre, ugyanakkor biztosítani
kell további csomópontok kialakításának és csatlakozásának a lehetőségét. Az MNB csomópontjával és
a résztvevő biztosítók infrastruktúráján üzemeltetendő 13 csomóponttal működő megoldás a technológia
hosszú távú alkalmazhatóságának bizonyításán túl konkrét üzleti folyamatok kezelésére szolgál.
Megvalósítási szakasz-mérföldkövek: 1. Előkészítés, rendszertervezés; 2. Fejlesztés, tesztelésre átadás 3.
Tesztelés, hibajavítás 4. Éles üzembe helyezés 5. Használatbavétel, projektzárás Üzemeltetés támogatás:
Bejelentések kezelése, Helpdesk és helyszíni támogatás, Követés, Hiba megelőzés, Incidenskezelés
(ezen belül: hibajavítás, napi üzemeltetési feladatok során keletkező incidensek elhárítása, hibajavítások
átadása), Rendelkezésre állás, Rendszer karbantartás (ezen belül: Log-elemzés teljesítménymérés és
teljesítmény optimalizálás, mentésekben, archiválásokban és visszatöltésekben való közreműködés,
telepítési támogatás), Egyéb támogatási feladatok (ezen belül: forráskód változással nem járó feladatok,
felhasználói megkeresésekre történő konzultáció).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 618904000 (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: Lakásbiztosítás nyilvántartás DLT
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72211000-7

További tárgyak:

72212400-3
72224100-2
72230000-6
72243000-0
72250000-2
72253200-5
72254100-1
72261000-2
72262000-9
72263000-6
72267100-0
72267200-1

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.,nyertes AT
székhelye/telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő számára a lakásbiztosítások nyilvántartásának és ezek hitelbiztosítékként történő nyújtása üzleti
folyamata támogatásának megvalósítása osztott főkönyv technológiájú informatikai megoldással (DLT=
Distributed Ledger Technology, a továbbiakban: Rendszer),valamint a megvalósított rendszer üzemeltetés
támogatása. A Rendszert 14 db csomóponttal kell kialakítani, amelyekből az egyik csomópont az AK-nél,
a többi csomópont a projektben résztvevő biztosítóknál kerül üzembe helyezésre, ugyanakkor biztosítani
kell további csomópontok kialakításának és csatlakozásának a lehetőségét. Az MNB csomópontjával és
a résztvevő biztosítók infrastruktúráján üzemeltetendő 13 csomóponttal működő megoldás a technológia
hosszú távú alkalmazhatóságának bizonyításán túl konkrét üzleti folyamatok kezelésére szolgál.
Megvalósítási szakasz-mérföldkövek:1. Előkészítés, rendszertervezés; 2.Fejlesztés, tesztelésre átadás
3.Tesztelés, hibajavítás 4.Éles üzembe helyezés 5.Használatbavétel, projektzárás
Üzemeltetés támogatás: Bejelentések kezelése, Helpdesk és helyszíni támogatás, Követés, Hiba
megelőzés, Incidenskezelés (ezen belül: hibajavítás, napi üzemeltetési feladatok során keletkező incidensek
elhárítása, hibajavítások átadása), Rendelkezésre állás, Rendszer karbantartás (ezen belül: Log-elemzés
teljesítménymérés és teljesítmény optimalizálás, mentésekben, archiválásokban és visszatöltésekben való
közreműködés, telepítési támogatás), Egyéb támogatási feladatok (ezen belül: forráskódváltozással nem
járó feladatok, felhasználói megkeresésekre történő konzultáció).
(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) ponthoz: Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár: Mindösszesen ajánlati ár (nettó HUF). Ajánlatkérő
beszerzési igényének csak a Műszaki leírásban részletesen meghatározott szolgáltatás felel meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.
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: 2020 /S 127 - 310831
(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: 275758-50/2020 Rész száma: Elnevezés: Lakásbiztosítás nyilvántartás DLT
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:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EuroAtlantic Tanácsadó és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13671273
Postai cím: Polgár Utca 8-10. C épület 151.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: info@euroatlanticconsulting.com
Telefon: +36 305995959
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Internetcím(ek): (URL) www.4ig.hu
Fax: +36 13712911
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 618904000
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
1. 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca
8.,adószám: 12011069-2-41
EuroAtlantic Tanácsadó és Befektetési Kft. székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. C épület
151.,adószám:25095625-2-41 közös ajánlattevők
2. TFSz Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő székhely: 6000 Kecskemét, Petőfi
Sándor utca 1.b.ép., adószám: :25564402-2-03
3. Asseco Central Europe Magyarország Zrt. ajánlattevő székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.,
adószám:13336011-2-41 ajánlattevő
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.§ 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:

2020/12/28 (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)

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24369/2020)
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: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gelléri Csaba
Telefon: +36 305532102
E-mail: gelleri.csaba@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: gazd. társ.[Kbt.5.§(4) bek.szerinti 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: egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomtatási kellékanyagok szállítása
Hivatkozási szám: EKR001518072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

30125000-1

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyomtatási kellékanyagok szállítása összesen nettó 322 489 438,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 226 682
444 ,- Ft opció, azaz mindösszesen nettó 549 171 882,- Ft teljes nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 27 876 darab (tételenként részletezve a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD-ban)).
Valamennyi részajánlat esetén a kalkulált mennyiségi adatok az ajánlattevő árképzéséhez nyújtandó
segítségként és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát az adott rész
vonatkozásában tételenként kalkulált hozzávetőleges mennyiségre Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem
vállal. Ajánlatkérő az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 545474836 (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: Konica-Minolta típusok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30124000-4

További tárgyak:

30124300-7

Kiegészítő szójegyzék

30125000-1
30125100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Miskolc, Dombóvár, Szombathely. A hirdetmény karakterkorlátai
miatt a teljesítési helyek pontos címadatait a KD tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomtatási kellékanyagok (Konica-Minolta típusú tonerek, dobegység, festék hulladéktartály, festékpatron)
szállítása
nettó 589 906,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 1 376 446,- Ft opció, azaz mindösszesen 1 966 352,- Ft teljes
nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 106 darab (tételenként részletezve a KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az ajánlattevő árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiségre Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal. Ajánlatkérő az Alapösszegre vállal lehívási
kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő (munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 1 376 446,- Ft. Az Ajánlatkérő (továbbiakban:
AK) az opciós összeg vonatkozásában - a nyertes Ajánlattevővel (továbbiakban: AT) megkötendő
szerződés időbeli hatálya alatt - kimerítési kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg lehívására
a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség. Az
első olyan Megrendelés, mellyel az Alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül,
mely azonban nem jelenti azt, hogy AK a teljes opciós érték lehívására köteles. A nyertes AT a
lehívási kötelezettséggel érintett Alapösszegen felüli összeg lehívásának részbeni, vagy teljes
elmaradása esetén semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az AK-vel
szemben.
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: Brother,Kyocera,Develop,Panasonic,Sharp,Philips...
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30124000-4

További tárgyak:

30124300-7
30125000-1
30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Miskolc, Dombóvár, Szombathely. A hirdetmény karakterkorlátai
miatt a teljesítési helyek pontos címadatait a KD tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomtatási kellékanyagok (Brother, Kyocera, Develop, Panasonic, Sharp, Philips, Tally, Zebra és Godex
típusú tintapatronok, tonerek, dobegység, faxfóliák, nyomtatószalagok, festékszalagok, javítószalag)
szállítása
nettó 1 848 524,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 1 848 522,- Ft opció, azaz mindösszesen 3 697 046,- Ft
teljes nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 410 darab (tételenként részletezve a KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiségre AK lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő (munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 1 848 522,- Ft. Az AK az opciós összeg
vonatkozásában - a nyertes AT-vel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - kimerítési
kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg lehívására a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre
vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, mellyel az
Alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt,
hogy AK a teljes opciós érték lehívására köteles. A nyertes AT a lehívási kötelezettséggel érintett
Alapösszegen felüli összeg lehívásának részbeni, vagy teljes elmaradása esetén semmilyen
kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az AK-vel szemben.
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: Canon típusok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30125000-1

További tárgyak:
30125100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Miskolc, Dombóvár, Szombathely. A hirdetmény karakterkorlátai
miatt a teljesítési helyek pontos címadatait a KD tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomtatási kellékanyagok (Canon típusú tonerek, tintapatronok) szállítása
nettó 9 285 384,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 9 285 384,- Ft opció, azaz mindösszesen 18 570 768,- Ft
teljes nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 1 754 darab (tételenként részletezve a KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiségre AK lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő (munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 9 285 384,- Ft. Az AK az opciós összeg
vonatkozásában - a nyertes AT-vel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - kimerítési
kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg lehívására a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre
vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, mellyel az
Alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt,
hogy AK a teljes opciós érték lehívására köteles. A nyertes AT a lehívási kötelezettséggel érintett
Alapösszegen felüli összeg lehívásának részbeni, vagy teljes elmaradása esetén semmilyen
kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az AK-vel szemben.
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: Epson típusok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30125000-1

További tárgyak:
30125100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Miskolc, Dombóvár, Szombathely. A hirdetmény karakterkorlátai
miatt a teljesítési helyek pontos címadatait a KD tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomtatási kellékanyagok (Epson típusú tonerek, tintapatronok, nyomtatószalagok, festékszalag) szállítása
nettó 2 290 896,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 3 436 346,- Ft opció, azaz mindösszesen 5 727 242,- Ft
teljes nettó keretösszeg mértékéig.

A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 312 darab (tételenként részletezve a KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiségre AK lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő (munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 3 436 346,- Ft. Az AK az opciós összeg
vonatkozásában - a nyertes AT-vel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - kimerítési
kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg lehívására a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre
vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, mellyel az
Alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt,
hogy AK a teljes opciós érték lehívására köteles. A nyertes AT a lehívási kötelezettséggel érintett
Alapösszegen felüli összeg lehívásának részbeni, vagy teljes elmaradása esetén semmilyen
kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az AK-vel szemben.
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: HP típusok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30124000-4

További tárgyak:

30124300-7
30125000-1
30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Miskolc, Dombóvár, Szombathely. A hirdetmény karakterkorlátai
miatt a teljesítési helyek pontos címadatait a KD tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomtatási kellékanyagok (HP típusú dobegység, nyomtatófejek, tintapatronok, tonerek) szállítása
nettó 111 658 444,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 74 438 964,- Ft opció, azaz mindösszesen 186 097 408,Ft teljes nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 11 720 darab (tételenként részletezve a KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiségre AK lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő (munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 74 438 964,- Ft. Az AK az opciós összeg
vonatkozásában - a nyertes AT-vel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - kimerítési

kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg lehívására a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre
vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, mellyel az
Alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt,
hogy AK a teljes opciós érték lehívására köteles. A nyertes AT a lehívási kötelezettséggel érintett
Alapösszegen felüli összeg lehívásának részbeni, vagy teljes elmaradása esetén semmilyen
kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az AK-vel szemben.
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: Lexmark típusok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30124000-4

További tárgyak:

30124300-7
30125000-1
30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Miskolc, Dombóvár, Szombathely. A hirdetmény karakterkorlátai
miatt a teljesítési helyek pontos címadatait a KD tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomtatási kellékanyagok (Lexmark típusú tonerek, dobegység csomag, festékgyűjtő) szállítása
nettó 6 374 838,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 6 374 838,- Ft opció, azaz mindösszesen 12 749 676,- Ft
teljes nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 478 darab (tételenként részletezve a KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiségre AK lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő (munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 6 374 838,- Ft. Az AK az opciós összeg
vonatkozásában - a nyertes AT-vel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - kimerítési
kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg lehívására a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre
vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, mellyel az
Alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt,
hogy AK a teljes opciós érték lehívására köteles. A nyertes AT a lehívási kötelezettséggel érintett
Alapösszegen felüli összeg lehívásának részbeni, vagy teljes elmaradása esetén semmilyen
kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az AK-vel szemben.
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: OKI típusok
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

30124000-4

További tárgyak:

30124100-5
30124300-7
30125000-1
30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Miskolc, Dombóvár, Szombathely. A hirdetmény karakterkorlátai
miatt a teljesítési helyek pontos címadatait a KD tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomtatási kellékanyagok (OKI típusú dobegységek, fixáló egységek, továbbítószalag, tonerek) szállítása
nettó 95 771 774,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 63 847 850,- Ft opció, azaz mindösszesen 159 619 624,- Ft
teljes nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 7 654 darab (tételenként részletezve a KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiségre AK lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő (munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 63 847 850,- Ft. Az AK az opciós összeg
vonatkozásában - a nyertes AT-vel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - kimerítési
kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg lehívására a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre
vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, mellyel az
Alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt,
hogy AK a teljes opciós érték lehívására köteles. A nyertes AT a lehívási kötelezettséggel érintett
Alapösszegen felüli összeg lehívásának részbeni, vagy teljes elmaradása esetén semmilyen
kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az AK-vel szemben.
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: Samsung típusok
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30124000-4

További tárgyak:

30124300-7
30125000-1
30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Miskolc, Dombóvár, Szombathely. A hirdetmény karakterkorlátai
miatt a teljesítési helyek pontos címadatait a KD tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomtatási kellékanyagok (Samsung típusú dobegységek, tonerek) szállítása
nettó 84 606 922,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 56 404 616,- Ft opció, azaz mindösszesen 141 011 538,- Ft
teljes nettó keretösszeg mértékéig.

A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 4 632 darab (tételenként részletezve a KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiségre AK lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő (munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 56 404 616,- Ft. Az AK az opciós összeg
vonatkozásában - a nyertes AT-vel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - kimerítési
kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg lehívására a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre
vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, mellyel az
Alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt,
hogy AK a teljes opciós érték lehívására köteles. A nyertes AT a lehívási kötelezettséggel érintett
Alapösszegen felüli összeg lehívásának részbeni, vagy teljes elmaradása esetén semmilyen
kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az AK-vel szemben.
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: Xerox típusok
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30124000-4

További tárgyak:

30124100-5
30124300-7
30125000-1
30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Miskolc, Dombóvár, Szombathely. A hirdetmény karakterkorlátai
miatt a teljesítési helyek pontos címadatait a KD tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomtatási kellékanyagok (Xerox típusú festékgyűjtő, tonerek, dobegységek, fixálóegység, átvivőhenger,
tintapatron) szállítása
nettó 8 500 975,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 8 500 975,- Ft opció, azaz mindösszesen 17 001 950,- Ft
teljes nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 544 darab (tételenként részletezve a KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiségre AK lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő (munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 8 500 975,- Ft. Az AK az opciós összeg
vonatkozásában - a nyertes AT-vel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - kimerítési
kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg lehívására a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre
vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, mellyel az
Alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt,
hogy AK a teljes opciós érték lehívására köteles. A nyertes AT a lehívási kötelezettséggel érintett
Alapösszegen felüli összeg lehívásának részbeni, vagy teljes elmaradása esetén semmilyen
kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az AK-vel szemben.
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: Ricoh típusok
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30125000-1

További tárgyak:
30125100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Miskolc, Dombóvár, Szombathely. A hirdetmény karakterkorlátai
miatt a teljesítési helyek pontos címadatait a KD tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomtatási kellékanyagok (Ricoh típusú tonerek) szállítása
nettó 1 365 140,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 1 365 138,- Ft opció, azaz mindösszesen 2 730 278,- Ft
teljes nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 266 darab (tételenként részletezve a KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiségre AK lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 : Vállalt szállítási határidő (munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 1 365 138,- Ft. Az AK az opciós összeg
vonatkozásában - a nyertes AT-vel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - kimerítési
kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg lehívására a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre
vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, mellyel az
Alapösszeg meghaladásra kerül az opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt,
hogy AK a teljes opciós érték lehívására köteles. A nyertes AT a lehívási kötelezettséggel érintett
Alapösszegen felüli összeg lehívásának részbeni, vagy teljes elmaradása esetén semmilyen
kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az AK-vel szemben.
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
x 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 248 - 612377
(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: 14598-28/2019/SZK Rész száma: 1 Elnevezés: Konica-Minolta típusok
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:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18838736
Postai cím: Dolmány Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@colorspectrum.hu
Telefon: +36 13039009
Internetcím(ek): (URL) http://colorspectrum.hu/

Fax: +36 12101482
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1966352
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1966352
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: 2 Elnevezés: Brother,Kyocera,Develop,Panasonic,Sharp,Philips...
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 - 024600 (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: 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
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: 14598-29/2019/SZK Rész száma: 3 Elnevezés: Canon típusok
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:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Danka Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36609440
Postai cím: Róna utca 120-122.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@danka.hu
Telefon: +36 14696954
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18570768
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18570768
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: 14598-30/2019/SZK Rész száma: 4 Elnevezés: Epson típusok
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:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMG Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77250885
Postai cím: Lajos Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@imgsolution.hu
Telefon: +36 17000667
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17000668
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5727242
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5727242
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: 14598-31/2019/SZK Rész száma: 5 Elnevezés: HP típusok
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:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMG Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77250885
Postai cím: Lajos Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@imgsolution.hu
Telefon: +36 17000667
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17000668
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 186097408
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 186097408
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: 14598-32/2019/SZK Rész száma: 6 Elnevezés: Lexmark típusok
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:
2020/12/15 (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: Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58893801
Postai cím: Delej Utca 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kvint-r.hu
Telefon: +36 302774056
Internetcím(ek): (URL) https://www.kvint-r.hu/
Fax: +36 14774060
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12749676
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12749676
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: 14598-33/2019/SZK Rész száma: 7 Elnevezés: OKI típusok
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:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19341305
Postai cím: Fogarasi Út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@woss.hu
Telefon: +36 12660895
Internetcím(ek): (URL) https://www.woss.hu
Fax: +36 14290658
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 159619624
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 159619624
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: 14598-34/2019/SZK Rész száma: 8 Elnevezés: Samsung típusok
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:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18838736
Postai cím: Dolmány Utca 26.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@colorspectrum.hu
Telefon: +36 13039009
Internetcím(ek): (URL) http://colorspectrum.hu/
Fax: +36 12101482
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 141011538
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 141011538
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: 14598-35/2019/SZK Rész száma: 9 Elnevezés: Xerox típusok
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:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMG Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77250885
Postai cím: Lajos Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@imgsolution.hu
Telefon: +36 17000667
Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 17000668
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17001950
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17001950
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: 14598-36/2019/SZK Rész száma: 10 Elnevezés: Ricoh típusok
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:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Danka Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36609440
Postai cím: Róna utca 120-122.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@danka.hu
Telefon: +36 14696954
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2730278
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 2730278
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 ajánlattevők neve, címe és adószáma (részenként):
1. rész: Konica-Minolta típusok szállítása
Nyertes: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
1131 Budapest, Dolmány utca 26.
Adószáma: 10364842-2-41
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.
Adószáma: 24907468-2-41
IMG Solution Zrt. (társasági formaváltás okán korábban: IMG Solution Kft.)
1023 Budapest, Lajos utca 26.
Adószáma: 28771315-2-41 (társasági formaváltás okán korábban: 14894262-2-41)
KONWEX Irodatechnika Kft.
1096 Budapest, Sobieski János út 15.
Adószáma: 11278566-2-43
2. rész: Brother, Kyocera, Develop, Panasonic, Sharp, Philips, Tally, Zebra és Godex típusok
szállítása
Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft.
1089 Budapest, Delej utca 41.
Adószám: 10519066-2-42
3. rész: Canon típusok szállítása
Nyertes: Danka Irodatechnikai Kft.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42
Alienline Kft.
6729 Szeged, Szabadkai út 9/A.
Adószám: 13470458-2-06
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.
Adószáma: 24907468-2-41
IMG Solution Zrt. (társasági formaváltás okán korábban: IMG Solution Kft.)
1023 Budapest, Lajos utca 26.
Adószáma: 28771315-2-41 (társasági formaváltás okán korábban: 14894262-2-41)
4. rész: Epson típusok szállítása
Nyertes: IMG Solution Zrt. (társasági formaváltás okán korábban: IMG Solution Kft.)
1023 Budapest, Lajos utca 26.
Adószáma: 28771315-2-41 (társasági formaváltás okán korábban: 14894262-2-41)
Alienline Kft.
6729 Szeged, Szabadkai út 9/A.
Adószám: 13470458-2-06
Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
1131 Budapest, Dolmány utca 26.

Adószáma: 10364842-2-41
Danka Irodatechnikai Kft.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.
Adószáma: 24907468-2-41
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1103 Budapest, Kőér utca 2/a.
Adószáma: 12937303-2-42
5. rész: HP típusok szállítása
Nyertes: IMG Solution Zrt. (társasági formaváltás okán korábban: IMG Solution Kft.)
1023 Budapest, Lajos utca 26.
Adószáma: 28771315-2-41 (társasági formaváltás okán korábban: 14894262-2-41)
Danka Irodatechnikai Kft.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1103 Budapest, Kőér utca 2/a.
Adószáma: 12937303-2-42
Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
1141 Budapest, Fogarasi út 98.
Adószáma: 12021927-2-42
6. rész: Lexmark típusok szállítása
Nyertes: Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft.
1089 Budapest, Delej utca 41.
Adószám: 10519066-2-42
IMG Solution Zrt. (társasági formaváltás okán korábban: IMG Solution Kft.)
1023 Budapest, Lajos utca 26.
Adószáma: 28771315-2-41 (társasági formaváltás okán korábban: 14894262-2-41)
7. rész: OKI típusok szállítása
Nyertes: Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
1141 Budapest, Fogarasi út 98.
Adószáma: 12021927-2-42
Danka Irodatechnikai Kft.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.
Adószáma: 24907468-2-41
IMG Solution Zrt. (társasági formaváltás okán korábban: IMG Solution Kft.)
1023 Budapest, Lajos utca 26.
Adószáma: 28771315-2-41 (társasági formaváltás okán korábban: 14894262-2-41)
8. rész: Samsung típusok szállítása
Nyertes: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
1131 Budapest, Dolmány utca 26.
Adószáma: 10364842-2-41
IMG Solution Zrt. (társasági formaváltás okán korábban: IMG Solution Kft.)
1023 Budapest, Lajos utca 26.
Adószáma: 28771315-2-41 (társasági formaváltás okán korábban: 14894262-2-41)
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1103 Budapest, Kőér utca 2/a.
Adószáma: 12937303-2-42
9. rész: Xerox típusok szállítása
Nyertes: IMG Solution Zrt. (társasági formaváltás okán korábban: IMG Solution Kft.)
1023 Budapest, Lajos utca 26.
Adószáma: 28771315-2-41 (társasági formaváltás okán korábban: 14894262-2-41)
Alienline Kft.
6729 Szeged, Szabadkai út 9/A.
Adószám: 13470458-2-06

Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
1131 Budapest, Dolmány utca 26.
Adószáma: 10364842-2-41
Grafico 98 Kft.
9700 Szombathely, Erdei iskola utca 3.
Adószám: 11513881-2-18
10. rész: Ricoh típusok szállítása
Nyertes: Danka Irodatechnikai Kft.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.
Adószáma: 24907468-2-41
IMG Solution Zrt. (társasági formaváltás okán korábban: IMG Solution Kft.)
1023 Budapest, Lajos utca 26.
Adószáma: 28771315-2-41 (társasági formaváltás okán korábban: 14894262-2-41)
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1103 Budapest, Kőér utca 2/a.
Adószáma: 12937303-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

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

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (24019/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sebészeti és FFP2 maszkok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000799472020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33140000-3

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében maszkok beszerzése (I. rész: 50 ezer db orvosi maszk beszerzése, II. rész:
5 ezer db FFP2 maszk beszerzése) a II.2.7) pont szerinti időtartamra a II.2.4) pontban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1750000 (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: 50 ezer db orvosi maszk beszerzése
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: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
50 000 db új sebészeti maszk az alábbiak szerint:
- 3 rétegű sebészeti maszk
- egyszer használatos
- a szájat és az orrot egyidejűleg lefedő méret
- kétoldalt rugalmas gumis fülpánt
- beépített formázható műanyag megerősítés az orrnál
- négyszögletes, az arcot jól befedő forma
- felnőtt méret
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a megajánlott sebészeti maszkok vonatkozásában az
orvostechnikai eszközök megfelelőségét az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009.(III. 17.) EüM
rendeletben, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól
szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatott és ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009.(III. 17.)
EüM rendelet alapján szükséges – a CE tanúsítványt vagy az OGYÉI 4/2009.(III. 17.) EüM rendelet 17. §
(1)-(2) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételről szóló igazolást.
AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell a szállítandó termék csomagolásának és
szállításának költségeit is.
(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:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Tekintettel arra, hogy a felhívás ezen pontjában csak munkanapot lehet
megadni, így AK a naptári napokban előírt teljesítési határidőt átszámolta munkanapokba (14/7*5=10), hogy
a felhívás jogszerűen kerüljön feladásra, azonban a teljesítési határidő alatt a szerződéskötéstől számított 14
naptári napot kell érteni azzal, hogy AK előteljesítést elfogad.
II.2.1)
Elnevezés: 5 ezer db FFP2 maszk beszerzése
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: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
5 000 db új FFP2 maszk az alábbiak szerint:
- Anyag: Pamut
- Védelmi osztálya: FFP2 vagy N95 vagy KN95
- Szűrési fokozata: a levegőben lévő részecskék legalább 94%-át meg kell szűrniük 0,6 μm-es méretig
- Méret: felnőtt méret
- Állítható orr rész
- Összehajtható típus
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a a FFP2/KN95/N95 osztály megfelelőségét igazoló
dokumentumo(ka)t.
A nyertes ajánlattevőnek a termékeket – ahol ez értelmezhető – illetve a termékek egyes részmennyiségeit
azonosításra alkalmas csomagolásban, a vonatkozó előírásoknak megfelelő angol vagy magyar nyelvű
terméktájékoztatóval, a jogszerű használathoz szükséges valamennyi dokumentum és a jótállásra vonatkozó
dokumentumok átadásával, valamint használati utasítással ellátva köteles leszállítani az ajánlati felhívás
II.2.7) és II.2.14) pontjában feltüntetett teljesítés határidőn belül az ajánlati felhívás II.2.3) megjelölt helyére.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell a szállítandó termék
csomagolásának és szállításának költségeit is.
(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:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Tekintettel arra, hogy a felhívás ezen pontjában csak munkanapot lehet
megadni, így AK a naptári napokban előírt teljesítési határidőt átszámolta munkanapokba (14/7*5=10), hogy
a felhívás jogszerűen kerüljön feladásra, azonban a teljesítési határidő alatt a szerződéskötéstől számított 14
naptári napot kell érteni azzal, hogy AK előteljesítést elfogad.
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: 2020 /S 155 - 378742
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: 50 ezer db orvosi maszk 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:
2020/12/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 21
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 18 (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: 21
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16824470
Postai cím: Wartha Vince Utca 1/2.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: labor@aquaterra.hu
Telefon: +36 88568710
Internetcím(ek): (URL) www.aquaterra.hu
Fax: +36 88560712
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3533333

(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: 2 Elnevezés: 5 ezer db FFP2 maszk 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: 2020 - 014266 (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: 17
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 16 (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: 17
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:
Az V.1) pont kiegészítéseként az ajánlatkérő közli a II. rész eredménytelenségének okát:
A II. rész tekintetében az ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánította az alábbi indok
alapján:
Az ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárás a 2. Rész tekintetében a Kbt. 75. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet ajánlatok
bontását megelőzően az EKR-ben is rögzített összege (nettó 1.750.000,-HUF) nem elegendő a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó, érvénytelenné nem nyilvánított ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel [Balázs-Diák Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.) adószáma: 13446976-2-41,
nettó ajánlati ár: 3.100.000,-HUF] való szerződéskötéshez.
Az I. rész tekintetében a nyertes ajánlattevő neve, székhelye és adószáma:
AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1/2.) adószáma: 11338550219
Az I. rész tekintetében az ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1. ROCK SAFETY Munkavédelmi Eszközgyártó és Kereskedelmi Kft. (5100 Jászberény, Nagykátai
út 10.) Adószáma: 11502159-2-16
2. SzamosMediko Kft. (1124 Budapest, Fodor utca 93. fszt. 2.) Adószáma: 23394021-2-43
3. AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Wartha
Vince utca 1/2.) Adószáma: 11338550-2-19
4. Pólótransz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7632 Pécs, Belterület 23913/48.) Adószáma:
13952093-2-02
5. Balázs-Diák Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.) Adószáma: 13446976-2-41
6. Eurokerkon Európai Kereskedelmi Koncepciók Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 171.)
Adószáma: 12906006-2-42
7. Arterior Komplex Kft. (9011 Győr, Dózsa major 01052/16.) Adószáma: 24822196-2-08
8. VARIOMEDIC HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1123 Budapest, Csörsz utca 23-25.)
Adószáma: 14611036-2-43
9. EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) Adószáma:
12077571-2-41
10. Faktor Kereskedőház Kft. (2461 Tárnok, Béla utca 54.) Adószáma: 26563758-2-13
11. Wondex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3526 Miskolc, Szeles út 29.) Adószáma:
11066640-2-05
12. RIEL Elektronikai Kft. (1139 Budapest, Röppentyű utca 24.) Adószáma: 12172171-2-41
13. Common Works Kft. (9011 Győr, Dózsa major 01052/16.) Adószáma: 24383914-2-08
14. TZMO Hungary Kft. (3394 Egerszalók, Külső sor út 2.) Adószáma: 11170970-2-10
15. Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 4.) Adószáma:
13870975-2-41
16. ECHO-Print Magyarország Kft. (1148 Budapest, Adria Sétány 1/b.1/11.) Adószáma:
25047316-2-42
17. Ösvény Esélynövelő Alapítvány (5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 33. 1888) Adószáma:
18381810-2-04
18. Magic Tools Munkavédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1195 Budapest, Jáhn Ferenc utca
27. 3/9.) Adószáma: 22751010-2-43
19. SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (1097 Budapest, Gubacsi út 47.) Adószáma:
12004692-2-43
20. Medline Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 60. 3812)
Adószáma: 10823596-2-13
21. BeWeGe Medical Kft. (1194 Budapest, Kassa utca 45.) Adószáma: 23848991-2-43
A II. rész tekintetében az ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1. Faktor Kereskedőház Kft. (2461 Tárnok, Béla utca 54.) Adószáma: 26563758-2-13
2. Eurokerkon Európai Kereskedelmi Koncepciók Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 171.)
Adószáma: 12906006-2-42
3. Pólótransz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7632 Pécs, Belterület 23913/48) Adószáma:
13952093-2-02
4. ROCK SAFETY Munkavédelmi Eszközgyártó és Kereskedelmi Kft. (5100 Jászberény, Nagykátai
út 10.) Adószáma: 11502159-2-16
5. Wondex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3526 Miskolc, Szeles út 29.) Adószáma:
11066640-2-05

6. Sys IT Services Szolgáltató Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. C. ép. 5. em.) Adószáma:
23994982-2-43
7. RIEL Elektronikai Kft. (1139 Budapest, Röppentyű utca 24.) Adószáma: 12172171-2-41
8. Magic Tools Munkavédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1195 Budapest, Jáhn Ferenc utca
27. 3/9.) Adószáma: 22751010-2-43
9. Balázs-Diák Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.) Adószáma: 13446976-2-41
10. Common Works Kft. (9011 Győr, Dózsa major 01052/16) Adószáma: 24383914-2-08
11. VARIOMEDIC HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1123 Budapest, Csörsz utca 23-25.)
Adószáma: 14611036-2-43
12. Medline Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 60. 3812)
Adószáma: 10823596-2-13
13. ECHO-Print Magyarország Kft. (1148 Budapest, Adria Sétány 1/b. 1/11.) Adószáma:
25047316-2-42
14. Gamma Műszaki ZRt. (1097 Budapest, Illatos út 11/b.) Adószáma: 10923160-2-43
15. Arterior Komplex Kft. (9011 Győr, Dózsa major 01052/16.) Adószáma: 24822196-2-08
16. BeWeGe Medical Kft. (1194 Budapest, Kassa utca 45.) Adószáma: 23848991-2-43
17. Ösvény Esélynövelő Alapítvány (5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 33. 1888) Adószáma:
18381810-2-04
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2020/12/28 (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)

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24354/2020)
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: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (4) bek.
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: Villamos energiatermelés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K-5 út és északi bekötőút négysávosítása
Hivatkozási szám: EKR000914042020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45233123-7

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K-5 út és északi bekötőút négysávosításának kivitelezési munkái
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2521197721 (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: K-5 út és északi bekötőút négysávosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45213316-1

További tárgyak:

45223300-9

Kiegészítő szójegyzék

45233128-2
45233162-2
45232450-1
45315300-1
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, hrsz.: 8803/18, 8803/16, 8803/19, 8803/04,
8803/12, 8803/17, 057/6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. K5 és az északi bekötőút jelenleg 2x1 forgalmi sávos, mely a beruházás során
2x2 sávra bővül, 801,17 m és 447,48 m hosszon. Az új utak forgalmi sávszélesség 3,50 m, az elkészült
utak 14,00 m burkolatszélességgel fognak rendelkezni, a csomópontok környezetében kanyarodó és
becsatlakozó sávokkal egészül ki.
Az útfelújítás előkészítéseként 319,0 m3 aszfaltburkolat felsőrétegének lemarása, ill. 2323,0 m3 teljes
pályaszerkezet, 107,0 m3 járdaszerkezet, útszegélyek és egyéb tereptárgyak bontása szükséges. Összesen
17926,7 m3 (felesleges és visszatöltendő) humuszréteget kell felszedni, töltés építéshez bevágásból
kitermelt földből 10455,2 m3, anyagnyerőhelyről pedig 9555,1 m3 szükséges.
A tervek szerint kerékpárút, és gyalogos-kerékpárút is létesül az utak teljes hosszában.
A K5 összekötőúttal párhuzamosan új parkoló is létesül (542 db), melyből 13 db mozgáskorlátozott parkoló.
20 db motorkerékpár parkoló is készül. A parkolóterületek 6,0 m széles közlekedési és kétoldali 4,5 m széles
merőleges parkolókkal kerülnek kialakításra. A közlekedési terület aszfalt, a parkolók térkőburkolatot kapnak.
A tervek szerint 24,00 m külső sugarú turbókörforgalom is létesül 4 ággal.
Egy új porta megközelítéséhez hullámosított acél csőszerkezettel egy áteresz is létesül, felette szintén 2x2
sávos úttal.
A projekt során új KD-Extra SN8 SDR34 PVC anyagú csapadékvíz elvezető csatornák létesülnek - 4 db DN
300 mm átmérőjű csatorna, összesen 234,99 m hosszon; 3 db DN 400 mm átmérőjű csatorna, összesen
510,81 m hosszon; 1 db beton csapadékcsatorna 800 mm átmérővel, 28,64 m hosszon.
A beruházás részét képezi 4 db KD-Extra SN8 SDR34 PVC - 1 db DN 497 mm átmérőjű 62,11 m hosszú,
védőcső átmérője DN 711 mm, 28,26m hosszon és 3 db DN 597 összesen 187,39 m hosszúságú, védőcső

átmérője DN 813 mm, összesen 57,82 m hosszon - gravitációs csapadékvízcsatorna, amik a K5 út nyugati
oldalán tervezett 500 fős irodaház és parkolók csapadékvízelvezetését biztosítják.
Az áteresz tengelyével párhuzamosan 3 db közművezeték kerül elhelyezésre, védőcsőben. Nyomott
szennyvíz: KPE SDR17 PE80 PN8, DN 90 mm, 71,39 m hosszon, védőcső átmérője DN 159 mm, 68,05 m
hosszon. Tűzivíz: KPE SDR11 PE100 PN16, DN 315 mm, 71,38 m hosszon, védőcső átmérője DN 419 mm,
68,25 m hosszon. Ivóvíz: KPE SDR17 PE100 PN10, DN 110 mm, 71,59 m hosszon, védőcső átmérője DN
219 mm, 68,53 m hosszon.
Az építés során 8 db előregyártott vasbeton kitorkollófej (3 db DN 400, 1 db DN800, 1 db DN 500, 3 db
DN600) 37 db új akna és 59 db új víznyelő létesítésére kerül sor, melyekhez DN 160 mm átmérőjű, 12,86 m
és DN 200 mm átmérőjű, 335,0 m hosszú PVC bekötő csapadékcsatorna tartozik.
A csapadékvizek olajleválasztására a záportúlfolyós leválasztó integrált iszap térrel rendelkező műtárgyak
szolgálnak.
A beruházás keretében 197 db 9 m magas, talpas, 1,5 m karhosszúságú 5°-os hajlásszögű egykaros
tűzi horganyzott felületkezelésű acél oszlopokon elhelyezett (189 db 50 W-os és 8 db 101 W-os) LED-es
lámpatest, illetve 13 db öntött alumínium házú, homokszórt üveg diffúzerű, 38W rendszerteljesítményű
1200mm magasságú oszlopos kültéri lámpatest kerül telepítésre, a hozzájuk tartozó kábelezési munkákkal.
Az A7 jelű környezteti sugárellenőrző mérőállomás erős- és gyengeáramú kábeleit teljes hosszukban ki
kell váltani új kábelekkel 550 m hosszban, melyek a PA Zrt. területén lévő ABOS3 besorolású rendszerhez
csatlakoznak.
A Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:
A szerződéskötést követően:
1) Minőségügyi tervet
2) A kivitelezés részletes organizációs tervét.
3) Irányítási és részletes tevékenységszintű ütemtervet.
4) Építési-szerelési technológiai utasításokat.
5) Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítást (KMMEU) - szakágankénti bontásban - a
TKO303_M12_eljárásrend szerint.
6) Biztonsági- és egészségvédelmi tervet (BET)
A megvalósulást követően:
7) Megvalósulási és átadási dokumentációt.
8) Minőségtanúsítási dokumentációt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A vállalt jótállás hónapokban megadva (min 36 hónap) 10
2 M2/2 követelménynek megfelelő további szakember létszám 10
3 M2/3 követelménynek megfelelő további szakember létszám 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: 1)Kbt. 85.§(2)c) A szerződés jellegéhez, összetettségéhez kapcsolódó sajátos
körülmények és az ezekhez kapcsolódó kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem

választható ki a legkedvezőbb ajánlat különös tekintettel arra, hogy a tárgyalások során a műszaki
tartalom és az ahhoz kapcsolódó megvalósítás egyeztetése szükséges.
2)A korábban ugyanilyen tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, mert egy
részvételi jelentkezés sem érkezett. A Kbt.86.§ (4) bek.-re szerint, a Kbt. 83. § (2) bekezdés alapján,
valamint Kbt.87. (3) szerint a Kbt. 84.§ (8)bek. alapján sürgőséggel induló tárgyalásos eljárást indít
ajánlatkérő, mert a törvény által előírt határidők nem lennének tarthatóak az alábbi indokok miatt:
Paks2 területelőkészítési feladatok között szereplő, a K-5 út és északi bekötőút négysávosításának
kivitelezési munkáit a rendezési megállapodásban foglaltak szerinti határidőre el kell készteni. Ezek
késedelme esetén veszélybe kerül a Paks2 építési munkáinak teljesítése.
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: 2020 /S 185 - 445598
(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: K-5 út és északi bekötőút négysávosítása
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:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország

E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1780000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2521197721
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: útépítési munkák
részfeladatai; villamos munkák; víziközmű munkák részfeladatai
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 12671003-2-07
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 §.
(3) bek 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:
2020/12/28 (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)

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő R (24592/2020)
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: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22738547
Postai cím: Lajos Utca 103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Csaba
Telefon: +36 19996464
E-mail: csaba.simon@nhkv.hu
Fax: +36 12111419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nhkv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok
Hivatkozási szám: EKR000740692020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79999000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés.
Országos hálózaton keresztül Ajánlatkérő által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok
(továbbiakban: csekk) ügyfelektől történő átvétele, feldolgozása.
A bizonylat ellenértékének (készpénz) kezelése, elszámolási értesítő létrehozása. Az ajánlatkérő részére,
az átvett összeg megadott bankszámlaszámokra történő átutalása és elszámolási értesítő megadott
adatstruktúrában történő továbbítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2766750000 (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: Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79999000-3

További tárgyak:
66172000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok ügyfelektől történő átvétele,
feldolgozása.
A bizonylat ellenértékének (készpénz) kezelése, elszámolási értesítő létrehozása. Az ajánlatkérő részére,
az átvett összeg megadott bankszámlaszámokra történő átutalása és elszámolási értesítő megadott
adatstruktúrában történő továbbítása.
Feladatok:
1. Befogadás
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy országos kiterjesztésű, valamennyi ügyfél számára elérhető
készpénzfelvételi iroda hálózaton keresztül az Ajánlatkérők által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé
tevőbizonylatokat befogadja, a készpénzt kezeli és az átvett összeget a megadott bankszámlaszámokra
átutalja. A készpénzfeldolgozás esetén a felvett bizonylatok összegét legkésőbb T (azaz a befizetéssel
érintett tárgynap) +2 munkanapon (értékelési részszempont) belül átutalja az ajánlatkérő számlájára. Vállalja
továbbá az utódszámla kezelést is, a megszűnt (bankváltás esetén) számlaszámra kibocsátott bizonylatok
összegét, az ajánlatkérő bejelentése alapján, az ajánlatkérő által megadott számlaszámra továbbítja.
2. Adatok átadása
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok feldolgozásából
származó információkat hálózaton keresztül számítógépes adatállományban adja át az ajánlatkérőnek.
Az ajánlatkérő bankszámlái javára szóló befizetések feldolgozásából nyert tételes információkat ügyfélkódok
szerint összesítve rendezi és az elszámolási összesítő okiratokkal együtt juttatja el.
Nyertes ajánlattevőnek a naponkénti feldolgozásból nyert információkat és elszámolási összesítő okiratokat
elektronikus formában kell Ajánlatkérőnek átadni.

3. Rendelkezésre állás
Nyertes ajánlattevőnek a naponkénti feldolgozásból nyert összevont tranzakciós adatállományokat,
elszámolási okiratokat az elszámolási napot követő második munkanapon legkésőbb 14.00 óráig, az
elektronikus úton kezdeményezett megbízások esetében az elszámolási napot követő munkanapon
legkésőbb 14.00 óráig elérhetővé kell tennie az ajánlatkérő részére.
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a letöltetlen adatállományokat a feltöltést követően 30 napig
ajánlatkérő részére elérhetővé teszi.
4. Hibakezelés
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy amennyiben az adatszolgáltatás ajánlatkérő felé az
adatállományok átadása infrastruktúrai, informatikai rendszer, vagy a távközlési hálózatban fellépő egyéb
hiba miatt nem lehetséges, vagy az ajánlatkérő ugyanezen okból kifolyólag az adatállományokat nem tudja
letölteni, a le nem töltött adatállományokat szerződésben meghatározott e-mail címen történő értesítése
mellett, adathordozóra másolja, és postai úton – tárgynapon – megküldi az ajánlatkérő részére.
5. Elszámolás:
Ajánlattevő a bizonylatok, illetve elektronikusan érkező információk alapján összesített forgalmat tartalmazó
okiratokat készít.
Várható mennyiség: 20.000.000 db csekk
A keretszerződés keretösszege (24 hónap): 2.766.750.000,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ig vállal
lehívási kötelezettséget.
A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A készpénzfeldolgozás során a felvett bizonylatok összegének 1
munkanapon belül történő átutalása (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A keretszerződés keretösszege (24 hónap): 2.766.750.000,- Ft. Ajánlatkérő a
keretösszeg 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.
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) ponthoz: Értékelési szempontok:
Ár értékelési részszempont az alábbiakból tevődik össze és vonatkozásában a súlyszám (90) az alábbiak
szerint oszlik meg:
ÁR 1 meghatározása:
Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylat feldolgozása ügyintézői közreműködéssel az ajánlattevő
csekkátvételi (feldolgozó) pontján (Ft/db) Súlyszám: 75
ÁR 2 meghatározása:
Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylat feldolgozása elektronikus megoldással (ajánlattevő által
kihelyezett pontokon lévő csekk automatán keresztül, vagy a csekk feldolgozását ügyintézői beavatkozás
nélkül biztosító egyéb elektronikus megoldással) (Ft/db) Súlyszám: 15
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: 2020 /S 168 - 407349
(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: KP-12724-5/2020 SZA-204288 Rész száma: Elnevezés: Készpénzbefizetést lehetővé
tevő bizonylatok
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:
2020/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.tamas@posta.hu
Telefon: +36 307713180
Internetcím(ek): (URL) www.posta.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2766750000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2766750000
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
(Nyertes) ajánlattevő:
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.;
10901232-2-44)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
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:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

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

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (24408/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M49 Mérnökségi Telep tervezés
Hivatkozási szám: EKR000327932020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Ököritófülpös közötti szakaszra vonatkozóan Mérnökségi telep
engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint a környezetvédelmi engedély és a megvalósításhoz
szükséges engedélyek megszerzése (PST kód: A049.01.13)
Főbb műszaki paraméterek:
- „Komplex” Mérnökségi telep létesítése.
- becsült helyigény: 5,0 ha.
- Iroda és szociális, valamint műhely és garázs épületek: 1.450 m2 + 2.500 m2 + 500 m2 (Összesen nettó
alapterület: 4250 m2)
- 12 db készenléti helyiség és a szükséges szociális helyiségek biztosítása, továbbá egy 4 fő befogadására
alkalmas apartman.
- Vezetői iroda, rekreációs szoba, továbbá 100 fő befogadását biztosító eligazító helyiség építése.
- Gépkocsi tárolási helyek, műhely épület, gépjármű mosó, raktározási és technológiai helyiségek, és egyéb,
a Magyar Közút Nzrt., a Magyar Közút Nzrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság által kért műszaki
létesítmények (üzemeltetői igények) megtervezése.
- Az Országos Rendőr-főkapitányság igényei szerint kialakított rendőrségi épület biztosítása.
- A Mérnökségi telep belső úthálózatának és közúthoz való csatlakozásának, valamint összes
közműellátásának megtervezése.
Tervező feladata a jelenlegi Mátészalka Mérnökség működési területén meglévő országos közúthálózatok
és az épülő M49 gyorsforgalmi út együttes üzemeltetési-fenntartási feladatainak elvégzéséhez szükséges
erőforrások biztosításának és műszaki létesítményeinek megtervezése. A tervezés alapjául az elkészült
„Helykijelölő tanulmány” dokumentumai szolgálnak, melyet Megrendelő adatszolgáltatásként átad.
A Tervező feladata minden olyan dokumentum elkészítése és előzetes állásfoglalás, engedély beszerzése,
mely szükséges az építési engedély megszerzéséhez.
• Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése
• Környezetvédelmi engedély megszerzése
• Közműengedélyek beszerzése
• Ajánlati dokumentáció elkészítése
• Kisajátítási vázrajzok elkészítése
• Megvalósításhoz szükséges engedélyek megindítása
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 105000000 (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: M49 Mérnökségi Telep tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

71356400-2

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út
45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Ököritófülpös közötti szakaszra vonatkozóan Mérnökségi telep
engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint a környezetvédelmi engedély és a megvalósításhoz
szükséges engedélyek megszerzése (PST kód: A049.01.13)
Főbb műszaki paraméterek:
- „Komplex” Mérnökségi telep létesítése.
- becsült helyigény: 5,0 ha.
- Iroda és szociális, valamint műhely és garázs épületek: 1.450 m2 + 2.500 m2 + 500 m2 (Összesen nettó
alapterület: 4250 m2)
- 12 db készenléti helyiség és a szükséges szociális helyiségek biztosítása, továbbá egy 4 fő befogadására
alkalmas apartman.
- Vezetői iroda, rekreációs szoba, továbbá 100 fő befogadását biztosító eligazító helyiség építése.
- Gépkocsi tárolási helyek, műhely épület, gépjármű mosó, raktározási és technológiai helyiségek, és egyéb,
a Magyar Közút Nzrt., a Magyar Közút Nzrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság által kért műszaki
létesítmények (üzemeltetői igények) megtervezése.
- Az Országos Rendőr-főkapitányság igényei szerint kialakított rendőrségi épület biztosítása.
- A Mérnökségi telep belső úthálózatának és közúthoz való csatlakozásának, valamint összes
közműellátásának megtervezése.
Tervező feladata a jelenlegi Mátészalka Mérnökség működési területén meglévő országos közúthálózatok
és az épülő M49 gyorsforgalmi út együttes üzemeltetési-fenntartási feladatainak elvégzéséhez szükséges
erőforrások biztosításának és műszaki létesítményeinek megtervezése. A tervezés alapjául az elkészült
„Helykijelölő tanulmány” dokumentumai szolgálnak, melyet Megrendelő adatszolgáltatásként átad.
A Tervező feladata minden olyan dokumentum elkészítése és előzetes állásfoglalás, engedély beszerzése,
mely szükséges az építési engedély megszerzéséhez.
• Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése
• Környezetvédelmi engedély megszerzése
• Közműengedélyek beszerzése
• Ajánlati dokumentáció elkészítése
• Kisajátítási vázrajzok elkészítése
• Megvalósításhoz szükséges engedélyek megindítása
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
További információ:
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő
támogatási igényt nyújtott be, a projekt Támogatási Szerződése nem került aláírásra, és ajánlatkérő a
támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt
Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal
felbontja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott
szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap.
hónapokban megadva (max.24 hó) 20
2 2.2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az
alk. köv. b) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max.24
hó) 10
3 2.3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az
alk. köv. b) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max.24
hó) 10
4 2.4. AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az
alk. köv. b) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max.24
hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a Tervező (Ajánlattevő) által elkészített költségvetés vagy
költségbecslés a kivitelezés közbeszerzési eljárásnak elindításakor 12 hónapnál régebbi, Ajánlatkérő
fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 1%-nak megfelelő összegért (ajánlattevő ajánlata alapján
számolva) Tervezőtől megrendelje a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát (A
Kbt. 16. § (1) bek. szerinti opcionális rész).
Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást Ajánlatkérő írásban jelen szerződés aláírását
követően 5 évig adhat. A költségvetés/költségbecslés felülvizsgálatára vonatkozó számláját Tervező
a költségvetés/költségbecslés Megrendelő általi elfogadását (teljesítésigazolás) követően nyújthatja
be.
Ajánlatkérő a költségvetés aktualizálását a jelen feltételekkel összesen 1 (egy) alkalommal jogosult
megrendelni, Tervező részére megküldött cégszerűen aláírt, írásbeli (fax vagy e-mail) megrendelés
útján.
Tervező a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát a megrendeléstől számított 15
napon belül köteles elkészíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
Indokolás: A beszerzés tárgyát képező létesítmény önálló, összefüggő létesítmény, amely műszaki tartalma
következtében nem részekre bontható egység.
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: 2020 /S 121 - 296481
(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: M49 Mérnökségi Telep tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96417306
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 132582800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nem ismert.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.
Ajánlattevő neve: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1089 Budapest, Villám Utca 13.
Adószáma: 10624672-2-42
2.
Ajánlattevő neve: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.

Adószáma: 11474762-2-11
Ajánlattevő neve: Perfektum Építész Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2.
Adószáma: 26295464-2-41
Közös Ajánlattevők
3.
Ajánlattevő neve: KÖMI Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 78 IV. emelet
Adószáma: 12208573-2-41
Ajánlattevő neve: TIM Tervező és Beruházás-bonyolító Kft.
Székhelye: 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 2. 4/14.
Adószáma: 14863996-2-09
KÖMITIM Konzorcium Közös Ajánlattevők
4.
Ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.
Adószáma: 10867156-2-43
5.
Ajánlattevő neve: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
Adószáma: 12108129-2-43
6.
Ajánlattevő neve: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 221.
Adószáma: 25895470-2-07
Ajánlattevő neve: Incorso Építész és Építő Műhely Kft.
Székhelye: 1033 Budapest, Meggyfa utca 27.
Adószáma: 1395239-2-41
7.
Ajánlattevő neve: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Székhelye: 1191 Budapest, Ady Endre Út 32-40.
Adószáma: 22799894-2-43
8.
Ajánlattevő neve: STUDIO IN-EX Építészeti és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 11.
Adószáma: 26321512-2-43
9.
Ajánlattevő neve: ABK Építésziroda Kft.
Székhelye: 1114 Budapest, Villányi Út 6. 3. em. 32.
Adószáma: 12202467-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat

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

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (24419/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 67. sz. főút meghosszabbítása Szigetvár Zaláta
Hivatkozási szám: EKR000496032020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
• Tanulmányterv készítése a 67. sz. főút Szigetvár - Zaláta (Tervezett M60 autópályává fejleszthető
gyorsforgalmi út, 6. sz. főút és tervezett 67. sz. főút keresztezése — országhatár között) és 67. sz.
főút határmetszés Zaláta – Cadavica (Dráva kb. 1200 m hosszúságú ártéri és kb. 400 m hosszúságú
valamint kb. 100 m tervezett támaszközű mederhíd) 2x1 sávos, kb. 35 km új nyomvonalon vezetett út
vonatkozásában.
• Környezeti Hatástanulmány és Natura2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése illetve
környezetvédelmi engedély megszerzésében való közreműködés 67. sz. főút Szigetvár - Zaláta
(Tervezett M60 autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út, 6. sz. főút és tervezett 67. sz. főút keresztezése
— országhatár között) és 67. sz. főút határmetszés Zaláta – Cadavica (Dráva kb. 1200 m hosszúságú
ártéri és kb. 400 m hosszúságú valamint 100 m tervezett támaszközű mederhíd) 2x1 sávos, kb. 35 km új
nyomvonalon vezetett út vonatkozásában.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 223300000 (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: 67. sz. főút meghosszabbítása Szigetvár Zaláta
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest
Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
• Tanulmányterv készítése a 67. sz. főút Szigetvár - Zaláta (Tervezett M60 autópályává fejleszthető
gyorsforgalmi út, 6. sz. főút és tervezett 67. sz. főút keresztezése — országhatár között) és 67. sz.
főút határmetszés Zaláta – Cadavica (Dráva kb. 1200 m hosszúságú ártéri és kb. 400 m hosszúságú
valamint kb. 100 m tervezett támaszközű mederhíd) 2x1 sávos, kb. 35 km új nyomvonalon vezetett út
vonatkozásában.
• Környezeti Hatástanulmány és Natura2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése illetve
környezetvédelmi engedély megszerzésében való közreműködés 67. sz. főút Szigetvár - Zaláta (Tervezett
M60 autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út, 6. sz. főút és tervezett 67. sz. főút keresztezése —
országhatár között) és 67. sz. főút határmetszés Zaláta – Cadavica (Dráva kb. 1200 m hosszúságú
ártéri és kb. 400 m hosszúságú valamint 100 m tervezett támaszközű mederhíd) 2x1 sávos, kb. 35 km új
nyomvonalon vezetett út vonatkozásában.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás
(műszaki leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember
36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) 20

2 2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.
köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) 10
3 3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.
köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) 10
4 4. AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.
köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak az 1-4. számú minőségi értékelési szempontra tett megajánlást, a
felolvasólapon rögzített szakmai gyakorlati időt továbbá a szakemberek személyét tekinti. Szakmai
ajánlatként a Felolvasólapot és az azon tett vállalást alátámasztó iratokat kell benyújtani.
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: 2020 /S 123 - 301620
(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: 67. sz. főút meghosszabbítása Szigetvár Zaláta
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:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23329522
Postai cím: Batsányi J. U. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@pannonway.hu
Telefon: +36 92598757
Internetcím(ek): (URL) www.pannonway.hu
Fax: +36 92598757
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: 223300000
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: Jelenleg nem
ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: UTIBER Közúti Beruházó Kft, Magyarország
1115 Budapest, Csóka Utca 7-13. (10554885-2-43) és Pannonway Építő Kft. (Székhelye: 8900
Zalaegerszeg Batsányi J. U. 9., adószáma: 13099581-2-20)
Közös ajánlattevők
További ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország
(12108129-2-43)
1119 Budapest, Bornemissza Tér 12.
2. RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1089 Budapest, Villám Utca
13. (10624672-2-42)
3. UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt., Magyarország 1117 Budapest, Dombóvári Út 17-19.
(10867156-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2020/12/28 (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)

Paks Város Önkormányzata (24236/2020)
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: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39919065
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 209674676
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2021
Hivatkozási szám: EKR001019672020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09310000-5

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2021.1.1. 00:00 CET - 2021.12.31. 24:00 CET
közötti időszakban, 1 424 790 KWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet, mint opcionális rész.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 57530516 (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: Általános felhasználású villamos energia 2021
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZ A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2021.01.01. 00:00 CET – 2021.12.31. 24:00 CET
közötti időszakban, 1 424 790
kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30%-kal eltérhet, mint opcionális rész.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat,
a mérlegkör tagsági
díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában
meghatározott pénzeszközöket, a
jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket,
díjakat, járulékokat és
költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló
energiaforrásból és hulladékból
nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól
a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a
beszerzés tárgyaként
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a
gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban
meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30%kal eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a
külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az
opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell
biztosítani.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási célú villamos energia 2021
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZ A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2021.01.01. 00:00 CET – 2021.12.31. 24:00 CET közötti
időszakban, 745 999 kWh
mennyiségben.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30%-kal eltérhet, mint opcionális rész.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat,
a mérlegkör tagsági
díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában
meghatározott pénzeszközöket, a
jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket,
díjakat, járulékokat és
költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló
energiaforrásból és hulladékból
nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól
a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az
Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a
gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban
meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30%kal eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a
külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az
opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell
biztosítani.

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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
x 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: 2020 /S 202 - 487814
(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: Általános felhasználású villamos energia 2021
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:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefon: +36 207780931
Internetcím(ek): (URL) www.nemzetikozmuvek.hu
Fax: +36 14771225
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46305650
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39841382
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: ügyfélszolgálati
tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Közvilágítási célú villamos energia 2021
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:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081

Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefon: +36 207780931
Internetcím(ek): (URL) www.nemzetikozmuvek.hu
Fax: +36 14771225
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22305377
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17689134
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: ügyfélszolgálati
tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész vonatkozásában:
NKM Energia Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) Adószám: 26713111-2-44
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest,Váci út 72-74.) Adószám: 12928130-2-44
E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) Adószám: 25343502-2-44
2. rész vonatkozásában:
NKM Energia Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) Adószám: 26713111-2-44
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest,Váci út 72-74.) Adószám: 12928130-2-44
E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) Adószám: 25343502-2-44
JAS Budapest Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.) Adószám: 12936773-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2020/12/28 (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)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (23790/2020)
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: 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: Gerliczki Andrea
Telefon: +36 202321181
E-mail: dr.gerliczki.andrea@szszbmk.hu
Fax: +36 42599799
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.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: Családbarát szülészet eszközbeszerzés 2019
Hivatkozási szám: EKR000460192020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33190000-8

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Családbarát, családközpontú szülészeti, újszülött és koraszülött intenzív ellátás támogatása integrált
infrastrukúra- és eszközfejlesztési, valamint képzési programokkal, továbbá a várandósfelkészítés
erősítésével”_CSBSZ_2019 keretében 244 db eszköz beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 82054000 (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: Orvostechnikai és betegbiztonsági eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33190000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza Szent István u. 68.
4700 Mátészalka Kórház u. 2-4
4900 Fehérgyarmat Damjanich u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
20 db Kádfertőtlenítő
4 db Víz alatti funkcióval ellátott CTG
4 db Vízálló babydoppler
1 db Hordozható szimulációs gyakorlathoz torzó, szülészeti szimulátor
4 db TENS készülék
5 db Laringoszkóp
4 db Inkubátor
1 db Élesztő és lélegeztető asztal
22 db Csecsemőmérleg
3 db Hallásvizsgáló készülék
5 db Várandósmellény
2 db Multifunkciós szülőágy
1 db CTG
2 db Babydoppler
1 db Neopuff készülék
1 db CIPAP Készülék
2 db Kékfényező ágy
8 db Szenzoros fertőtlenítő adagoló
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezések leszállítása ajánlatkérő II.2.3. pontban meghatározott
telephelyeire a műszaki laírásban meghatározott bontásban, az eszközök szükség szerinti telepítése és
üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása 4 fő részére 3 órában. Az ajánlatban csak új, azaz nem
használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg. A megajánlandó termékekkel szembeni részletes
műszaki-szakmai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában
kell bizonyítania . A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek

tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára -kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad,
azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell. Ajánlattevő
kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
Valamennyi termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Érintő kijelző megléte a 2. terméktétel esetében (igen/nem) 10
2 Rendelkezik a központi monitoron a CTG kijelzőjének lemásolásának lehetősége a 2. terméktétel
esetében (igen/nem) 10
3 Kapcsolat hatótávolság min. 100 m a 4. terméktétel esetében (Legkedvezőtlenebb paraméter 100
m, legkedvezőbb paraméter 250 m) 6
4 Üzemidő min. 3 óra a 4. terméktétel esetében (Legkedvezőtlenebb paraméter 3 óra,
legkedvezőbb paraméter 4 óra) 6
5 Nyelvödéma vagy Laryngospazmus vizsgálata a 4. terméktétel esetében (igen/nem) 10
6 Könyökölve és térdelve (négykézláb állásban) "születik" vizsgálata a 4. terméktétel esetében
(igen/nem) 10
7 Felgyorsított lefolyású vajúdási és szülési szituációk szimulálása a 4. terméktétel esetében (igen/
nem) 10
8 Az érintőképernyő antibakteriális bevonatú (igen/nem) a 7. terméktétel esetében 10
9 A párásító rendszer, a párásító vizet automatikusan adagolja és a párásítási folyamat előtt
előzetesen felforralja az esetlegesen keletkező/meglévő mikroorganizmusok buratérbe történő
bejutásának megakadályozása érdekében a 7. terméktétel esetében (igen/nem) 10
10 A készülék figyelmeztetést ad a bemeneti levegő szűrő cseréjének esedékességére a 7.
terméktétel esetében (igen/nem) 10
11 A felső hőforrás oldal irányba a kezelői igények szerint (pl. röntgenfelvétel készítés) kifordítható a
8. terméktétel esetében (igen/nem) 10
12 A lehajtható oldalfalak lecsapódás mentesítő mechanikával ellátottak a csecsemő zajvédelme
miatt a 8. terméktétel esetében (igen/nem) 10
13 Bármilyen fejméretű gyermek vizsgálatára alkalmas a 10. terméktétel esetében (igen/nem) 10
14 Automatikus ABR görbe felvétel a 10. terméktétel esetében (igen/nem) 10
15 Az ABR görbe megjelenítése a beépített színes grafikus kijelzőn a 10. terméktétel esetében
(igen/nem) 10
16 Csészés lábtartók: Egyidejűleg egy kézzel 3 dimenzióban állítható, egy kézzel és tetszőleges
pozícióban rögzíthető a rögzítőszerkezet elengedésével, gömbcsuklós szerkezet a 12. terméktétel
esetében (igen/nem) 10
17 Beépített ágyrács, mely saját tengelye körül, az ágy hátrészének oldalsíkjában egy kézzel
lehajtható a 12. terméktétel esetében (igen/nem) 10
18 Felhasználó által állítható adagolás előny a több adagolási lehetőség a 18. terméktétel esetében
(Legkedvezőtlenebb paraméter 1 db. legkedvezőbb paraméter 6 db) 6
19 Permetezéses technológia megléte a 18. terméktétel esetében (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 267
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:
Kifizetés a számla kézhezvételétől 60 napon belül átutalással, a Ptk. 6:130. § (3) bek. a Kbt. 135. § (1), (4),
(6),(9) bek. szerint. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme HUF. Utófinanszírozás. Előleg
nincs.1 végszámla nyújtható be.
II.2.1)
Elnevezés: Szüléssel kapcsolatos egyéb eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33190000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza Szent István u. 68.
4700 Mátészalka Kórház u. 2-4
4900 Fehérgyarmat Damjanich u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Mobil vajúdó medence
4 db Hőfokszabályozós csaptelep
50 db Illóolaj
10 db Vajúdás közben és a kontrakció erősítésére használható aromaterápiás készülék
13 db Fitnesz labda
6 db Bordásfal
2 db Függeszkedést (vertikális pozíciót) segítő eszközök (függeszkedésre szolgáló kampó és kötél vagy
kendő)
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezések leszállítása ajánlatkérő II.2.3. pontban meghatározott
telephelyeire a műszaki laírásban meghatározott bontásban, az eszközök szükség szerinti telepítése és
üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása 4 fő részére 3 órában. Az ajánlatban csak új, azaz nem
használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg. A megajánlandó termékekkel szembeni részletes
műszaki-szakmai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában
kell bizonyítania . A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára -kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad,
azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell. Ajánlattevő
kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
Valamennyi termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(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:
Kifizetés a számla kézhezvételétől 60 napon belül átutalással, a Ptk. 6:130. § (3) bek. a Kbt. 135. § (1), (4),
(6),(9) bek. szerint. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme HUF. Utófinanszírozás. Előleg
nincs.1 végszámla nyújtható be.
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb kiegészítő eszközök anyaszobába
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33190000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza Szent István u. 68.
4700 Mátészalka Kórház u. 2-4
4900 Fehérgyarmat Damjanich u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Babaöböl
2 db Hordozó kendő
2 db Szoptatós párna huzattal

3 db Légzésfigyelő készülék
9 db Újszülött fürdetőkád pelenkázóval
4 db Elektromos mellszívó
10 db Babaetető pohár
5 db Hydrogél párna
20 db Anyatejgyűjtésére alkalmas edény
10 db Szakkönyvek
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezések leszállítása ajánlatkérő II.2.3. pontban meghatározott
telephelyeire a műszaki laírásban meghatározott bontásban, az eszközök szükség szerinti telepítése és
üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása 4 fő részére 3 órában. Az ajánlatban csak új, azaz nem
használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg. A megajánlandó termékekkel szembeni részletes
műszaki-szakmai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában
kell bizonyítania . A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára -kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad,
azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell. Ajánlattevő
kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
Valamennyi termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
(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:
Kifizetés a számla kézhezvételétől 60 napon belül átutalással, a Ptk. 6:130. § (3) bek. a Kbt. 135. § (1), (4),
(6),(9) bek. szerint. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme HUF. Utófinanszírozás. Előleg
nincs.1 végszámla nyújtható be.
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: 2020 /S 162 - 392037
(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: Orvostechnikai és betegbiztonsági eszközök
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:
2020/12/11 (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: VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18895155
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: vmd@vmd.hu
Telefon: +36 12250313
Internetcím(ek): (URL) www.vmd.hu
Fax: +36 12250314
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: 77500000
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: A
szállítás koordinálása, gyakorlati tapasztalatok megosztása, valamint az üzembe helyezés
minőségbiztosítása munkanemek.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Szüléssel kapcsolatos egyéb eszközök
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:
2020/12/11 (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: VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18895155
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: vmd@vmd.hu
Telefon: +36 12250313
Internetcím(ek): (URL) www.vmd.hu
Fax: +36 12250314
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: 1090000
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: 3 Elnevezés: Egyéb kiegészítő eszközök anyaszobába
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:
2020/12/11 (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: VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18895155
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: vmd@vmd.hu
Telefon: +36 12250313
Internetcím(ek): (URL) www.vmd.hu
Fax: +36 12250314
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: 3464000
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:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazta ezért a 2. rész vonatkozásában az alábbi
ajánlattevők vonatkozásában a bírálatot nem végezte el: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1023 Budapest Bécsi Út 4. adószám:13870975241

A VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1013 Budapest, Krisztina
Körút 39.) nyertes ajánlattevő adószáma:13215613241
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:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

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

Szegedi Tudományegyetem (24565/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hőenergia beszerzése az SZTE részére
Hivatkozási szám: EKR000667252020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09320000-8

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fűtési célra szolgáló hőenergia beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 202667959 (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: Fűtési célra szolgáló hőenergia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09320000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Szegedi Tudományegyetem egyes
intézményei, szervezeti egységei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés célja
Nyertes Ajánlattevő a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ épületeit és egyéb oktatási épületeit a
SZTE Déli Klinikaparkban kiépült Központi Kazánház (Szeged Semmelweis u. 8.) lássa el hőenergiával, és
Ajánlatkérő a Központi Kazánház földgázfelhasználásának egy részét olcsóbb hőenergiával váltsa ki.
Ajánlatkérő célja évente legalább 14.000 GJ hőenergia-mennyiségű hőenergia átvétele az Ajánlatkérő
Központi Kazánházának átadó-átvevő pontjaihoz kiépítésre kerülő közvetlen kapcsolattal. Anyertes
ajánlattevő által termelt hőenergia fűtési célra történő átvételének feltétele:
- a hőenergia szolgáltatás keretében a szükséges földgáz bekötés biztosítása Ajánlattevő kötelezettsége,
így a földgázbekötés biztosításhoz kapcsolódó kivitelezés munkálatok elvégzése és azzal kapcsolatosan
felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli
- az Ajánlatkérő Központi Kazánházának átadó-átvevő pontjaival való közvetlen kapcsolat kiépítése, azzal,
hogy a kiépítés, kialakítás és az üzemeltetés valamennyi költsége az Ajánlattevőt terheli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés időtartama alatt évente az Éves Minimum Hőmennyiségen felül
további az Éves Minimum Hőmennyiséget meghaladó, + 30 %-os mértékben hőenergia-mennyiség
átvételére jogosult Ajánlatkérő.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 178 - 429227
(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: Fűtési célra szolgáló hőenergia 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:
2020/12/22 (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: CHP-ERŐMŰ Energetikai, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74071342
Postai cím: Késmárk Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország

E-mail: katalin.farnyik@veolia.com
Telefon: +36 306870774
Internetcím(ek): (URL) https://www.veolia.hu
Fax: +36 14152003
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 202667959
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 202667959
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:
CHP-ERŐMŰ Energetikai, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1158 Budapest,
Késmárk Utca 2-4., 13141640-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2020/12/28 (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)

Szent Borbála Kórház (24001/2020)
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 Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95062662
Postai cím: Dózsa György Utca 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: 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.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „U” épület kivitelezése és tervezése
Hivatkozási szám: EKR000866202018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 12132501573 (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: „U” épület kivitelezése és tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45111200-0

Kiegészítő szójegyzék

45111230-9
45215100-8
45215140-0
71220000-6
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77. (Helyrajzi szám:
5737/14)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Szent Borbála Kórház új betegellátó pavilonjának („U” épület) Ajánlattevő által
elkészített tervek alapján a pavilon kivitelezésére
Az új épület-komplexum két épület-szárnyból (1. 2. szárny) álló, öt szintes (A+F+3), járó és fekvőbetegek
ellátására alkalmas épület, a jelenlegi B, C, H, és L épület csatlakoztatásával (zárt közlekedőfolyosóval
történő egybeépítésével), úgy hogy az újonnan építendő szárnyakban fekvőbeteg ellátás, illetve kiszolgáló
egységek elhelyezése történik, míg a B épületben ezen osztályok járóbeteg ellátása folyna. A tervezett
épületnek alkalmasnak kell lennie a pulmonológia,- a nefrológia,- és pszichiátria osztályok, a fizioterápia,
feladatainak ellátására, valamint a tatai Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház rehabilitációs fekvőbetegellátó egységeinek átköltözést követő feladatellátására.
Az Ajánlattevő által elkészített engedélyes és kiviteli tervek alapján az épület kivitelezése.
Tervezett nettó alapterület összesen: 13.728 m2 (Szintterületek összesen: 15.233 m2)
Ajánlattevőnek minden alkalmazni kívánt anyagot, berendezést beépítés előtt be kell mutatni Ajánlatkérő
részére
A tervezés a CÉH zRt. által készített – Ajánlatkérő által az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátott –
jóváhagyási tervek felhasználásával történik
A tervezésnek ki kell terjednie az új épület komplexum elhelyezését szolgáló területen jelenleg található
épületek (műszaki osztály és postázó, gyógytorna faház, garázsok) bontási tervére is.
A feladat részét képezi továbbá az új épület komplexum elhelyezését szolgáló területen jelenleg található
épületek (műszaki osztály és postázó, gyógytorna faház, garázsok) bontása, valamint a jelenleg a garázs
tetején lévő napelemek áthelyezése a megmaradó épületek tetejére (beleértve az erős,- és gyengeáramú
bekötések kialakítását, valamint a tervezett épület komplexum területén található terepszint alatti vezetékek

szükség szerinti kiváltását is, harmadik fél által készített, és Ajánlatkérő által Ajánlattevő rendelkezésére
bocsájtott tervek szerint).
a) Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:
- bontási és építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- az összes szükséges technológia tervek elkészítése;
- bejelentés-kötelezettséghez tervek;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),beleértve az épületen kívüli szükséges járulékos
tervezéseket is.A kiviteli terveket a Magyar Építész Kamara küldöttgyűlése által 2017. 05. 19-én elfogadott
„A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei” tárgyú szabályzata alapján kell elkészíteni, azzal, hogy a
tervezett épület az V. tervosztályba tartozik.
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
- megvalósulási tervek
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek
és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak
figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá
olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az
összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen a kivitelezés során, a kivitelezendő feladat
minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Ajánlattevő feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti
egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3 PONTBAN
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Zöldminősítési szakértői jogosultságú (LEED vagy BREEAM vagy DGNB)
szakember bevonása (igen/nem) 10
2 A Tervezési feladat esetén vállalt előteljesítésideje (nap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban
meghatározottak szerinti „az alábbi munkanemek tekintetében opciós jogot köt ki (Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Az opciós jog - összefoglaló és
tájékoztató jelleggel - az alábbi műszaki tételekre (a továbbiakban: opciós tételek) terjed ki:
1.opció: Az épületek fűtési és hűtési rendszereiként olyan –jóváhagyási terv szerinti – korszerű,
környezetbarát, megújuló energiát hasznosító levegő/levegő hőszivattyús technológia kerüljön
tervezésre és kivitelezésre, amely kétcsöves, rendszeren belüli hőszivattyúzásra alkalmas, képes
tisztán hőszivattyús módban kiszolgálni az épület hőigényeit (egy időben fűteni és hűteni) különös
tekintettel a 65-70º C-os HMV előállítására, amellyel megvalósítható az alacsony üzemeltetési
költség és emellett magas komfort érhető el.
2. opció: Az épületek fűtési rendszereiként távhőszolgáltatás kerüljön tervezésre és kivitelezésre,
amely csatlakoztatható Tatabánya távhőszolgáltatásához (T-Szol Zrt.) Megtervezendő továbbá
az épületek hűtési rendszere. A tervezendő/kivitelezendő hőközpontot és annak betáplálását (a
hőközpont hálózathoz történő csatlakozását) a szolgáltató biztosítja saját költségén. A tervezés/
kivitelezés során az ajánlattevőnek kell a szolgáltatóval egyeztetnie.
Ennél a megoldásnál is elvárás mindkét üzemmódban (fűtés/hűtés esetén):
- épületfelügyeleti rendszer tervezése
- helyiségenkénti szabályozhatóság
- minden helyiség fűtése/hűtése.
3. opció:
„A” jelű épületrész 1.+2.+3. emeleteinek kivitelezése.
Ajánlatkérő az 1. és 2. opció közül egynek a megrendelésére kötelezettséget vállal, legkésőbb a
szerződéskötésig, az értékelési szempontokra is figyelemmel.

A 3. opcióra vonatkozó opciós jog alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult legkésőbb a jelen
eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírásától számított 12 hónapig dönteni, hogy
kívánja-e jogát gyakorolni.
Ennek megfelelően a 3. opcióra vonatkozó opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem
kötelezhető az ütem vagy az ehhez meghatározott munkanemek/mennyiségek részleges és/vagy
teljes körű lehívására.
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 ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:
- 2015. évi CXLIII. törvény,
- 2013. évi V. törvény,
- 2011. évi CXCV. törvény,
- 2007. évi CXXVII. törvény.
A fizetési feltételeket részletesen közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3 PONTBAN
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 218 - 497940
(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: „U” épület kivitelezése és tervezése
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:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4583101249
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12132501573
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: A kórház
kivitelezési munkák részfeladatai, magasépítési feladatok, gépészeti tervezési feladatok, klinikai és
kórház-üzemeltető szakmérnöki feladatok, zöldminősítési irányelvek érvényre juttatása a tervezés és
kivitelezés során, felelős műszaki vezetés.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
776456-4-43A 44/2015 (XI.2.) MvM r. 18. § szerinti adatok:
a) az eljárás eredményes,
b) a nyertes ajánlattevő adószáma:
STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10776456-4-43
c) az ajánlattevők neve, címe, és adószáma:
1. WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2051 Biatorbágy Vendel Park Huber Utca 1
11469830-2-44
2. Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
10776456-4-43
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.§ 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:
2020/12/28 (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)

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE (24499/2020)
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: 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 11111111
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.
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: szociális
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Portaszolgálat - VÁI 2020-2022
Hivatkozási szám: EKR000744232020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

98341120-2

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Portaszolgálat - VÁI 2020-2022 két részben
1. rész Budapest,
2. rész Tata
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.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 85693000 (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: Budapest
Rész száma: 1
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: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 21. 1146 Budapest,
Hungária krt. 146-148
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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 belső- és külső
auditjának lebonyolítása
során együttműködni, a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítésére vonatkozó dokumentumokat
bemutatni. Aj
Részletes leírás a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet
szakmai tapasztalata (hónap) (0-48 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tata
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79713000-5

További tárgyak:
98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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 belső- és külső
auditjának lebonyolítása
során együttműködni, a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítésére vonatkozó dokumentumokat
bemutatni. Ajánlatkérő a belsőés külső audit időpontját, valamint a szükséges dokumentumokat előzetesen
írásban közli a nyertes ajánlattevővel.
Részletes leírás a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet
szakmai tapasztalata (hónap) (0-48 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 159 - 388159
(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: Budapest
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:
2020/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: vix@vixkft.hu
Telefon: +36 14221668
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14221669
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: 57115200
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: Tata
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:
2020/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (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: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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
E-mail: vix@vixkft.hu
Telefon: +36 14221668
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14221669
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: 28577800
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:
1. rész
V.I.X. Security Vagyon-, Információvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 2161
Csomád, Verebeshegy Utca 12, Asz: 12088117213
PM-RED Ingatlanfejlesztő és kivitelező Kft., Magyarország 1119 Budapest, Andor Utca 21/C
26282541243
FontiTech-Elit Kft., Magyarország 1141 Budapest, Szugló Utca 82 25090510242

Bouwen AW Kivitelező és Szolgáltató Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Tompa Mihály Utca
95 26292832207
POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2161 Csomád, Zahora Utca 16
10928299213
Carlos Security Service Kft., Magyarország 2040 Budaörs, Ébner György Köz 4 26341022213
Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 1119 Budapest, Zsombor Utca 15., 12786293243
2. rész
V.I.X. Security Vagyon-, Információvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 2161
Csomád, Verebeshegy Utca 12, Asz: 12088117213
PM-RED Ingatlanfejlesztő és kivitelező Kft., Magyarország 1119 Budapest, Andor Utca 21/C
26282541243
FontiTech-Elit Kft., Magyarország 1141 Budapest, Szugló Utca 82 25090510242
Bouwen AW Kivitelező és Szolgáltató Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Tompa Mihály Utca
95 26292832207
POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2161 Csomád, Zahora Utca 16
10928299213
Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 1119 Budapest, Zsombor Utca 15., 12786293243
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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)

Veresegyház Város Önkormányzata (24207/2020)
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: Veresegyház Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75025241
Postai cím: Fő Út 35.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Edit
Telefon: +36 28588628
E-mail: simon.edit@veresegyhaz.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.veresegyhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2021-2022
Hivatkozási szám: EKR000965952020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09310000-5

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2021.1.1. 00.00 óra–2022.12.31. 24.00 óra közötti
időszakban, 3 983 535 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet, mint opcionális rész.
Közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2021.1.1. 00.00 óra–2022.12.31. 24.00 óra közötti
időszakban, 1 319 486 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet, mint opcionális rész.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 133291452 (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: Általános felhasználású villamos energia 2021-2022
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZ A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2021.01.01. 00:00 CET – 2022.12.31. 24:00 CET
közötti időszakban, 3 983 535 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30%-kal eltérhet, mint opcionális rész.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési
díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának
esetleges költségeit is.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában
meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen
felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori
hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére.
Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30%kal eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a
külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az
opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell
biztosítani.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási célú villamos energia 2021-2022
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZ A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2021.01.01. 00:00 CET – 2022.12.31. 24:00 CET közötti
időszakban, 1 319 486 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30%-kal eltérhet, mint opcionális rész.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési
díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának
esetleges költségeit is.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában
meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen
felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori
hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére.
Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30%kal eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a
külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az
opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell
biztosítani.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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
x 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: 2020 /S 198 - 479270
(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: Általános felhasználású villamos energia 2021-2022
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:
2020/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefon: +36 207780931
Internetcím(ek): (URL) www.nemzetikozmuvek.hu
Fax: +36 14771225

A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 124286304
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 102432629
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: ügyfélszolgálati
tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Közvilágítási célú villamos energia 2021-2022
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:
2020/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
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: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefon: +36 207780931
Internetcím(ek): (URL) www.nemzetikozmuvek.hu
Fax: +36 14771225
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37737304
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 30858823
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: ügyfélszolgálati
tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész vonatkozásában:
NKM Energia Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) Adószám: 26713111-2-44
ALTEO Energiakereskedő Zrt. (1131 Budapest, Babér utca 1-5.) Adószám: 23720448-2-41
E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) Adószám: 25343502-2-44
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) Adószám: 12928130-2-44
2. rész vonatkozásában:
NKM Energia Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) Adószám: 26713111-2-44
ALTEO Energiakereskedő Zrt. (1131 Budapest, Babér utca 1-5.) Adószám: 23720448-2-41
E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) Adószám: 25343502-2-44
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) Adószám: 12928130-2-44
E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.) Adószám: 24765648-2-44
CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.) Adószám: 22742933-2-44
JAS Budapest Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.) Adószám: 12936773-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2020/12/28 (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)

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24332/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görög Tibor
Telefon: +36 99577486
E-mail: tgorog@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.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.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
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sínköszörülés szolgáltatás vasúti pályán
Hivatkozási szám: EKR000960692020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás vasúti pályán történő sínköszörülési szolgáltatásra.
1. rész: Hibamegszüntető sínköszörülés önjáró kötöttpályás vasúti járművel, vasúti pályán munkákra 190
000 000 Ft keretösszeg erejéig
2. rész: Preventív sínköszörülés önjáró kötöttpályás vasúti járművel, vasúti pályán munkákra 100 000 000 Ft
keretösszeg erejéig

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 290000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hibamegszüntető sínköszörülés vasúti pályán
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében,
használatában, vagyonműködtetésében, illetve vagyonkezelésében levő vasúti pálya magyarországi
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése önálló kötöttpályás vasúti járművel végzett hibamegszüntető sínköszörülési
munkákra, a helyszínre történő felvonulással és a munkaterületek közötti átvonulással összesen nettó 190
000 000 Ft keretösszeg erejéig.
A közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint írásbeli konzultációt követő
szerződéskötéssel kerül sor.
A közbeszerzés mennyisége:
"HC" hibás nyíltvonali és állomási átmenő fővágányok, fővágányokban fekvő egyszerű kitérők, valamint
nagysugarú kitérők hibamegszüntető jelleggel végzett sínköszörülése
Ssz. Megnevezés Várható mennyiség (sfm)
1. nyíltvonali és állomási átmenő fővágányok A hibával terhelt szakaszokon 6 000
2. nyíltvonali és állomási átmenő fővágányok B hibával terhelt szakaszokon 5 000
3. nyíltvonali és állomási átmenő fővágányok C1 hibával terhelt szakaszokon 2 000
4. nyíltvonali és állomási átmenő fővágányok C2 hibával terhelt szakaszokon 2 000
5. fővágányban fekvő egyszerű kitérők A hibával terhelt szakaszokon 500
6. fővágányban fekvő egyszerű kitérők B hibával terhelt szakaszokon 500
7. fővágányban fekvő egyszerű kitérők C1 hibával terhelt szakaszokon 500
8. fővágányban fekvő egyszerű kitérők C2 hibával terhelt szakaszokon 500
9. nagysugarú kitérők A hibával terhelt szakaszokon 100
10. nagysugarú kitérők B hibával terhelt szakaszokon 100
11. nagysugarú kitérők C1 hibával terhelt szakaszokon 100
12. nagysugarú kitérők C2 hibával terhelt szakaszokon 100
A munkavégzés helyszínére történő, Megrendelő által megadott felvonulások várható mennyisége 2 db/év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Preventív sínköszörülés vasúti pályán
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében,
használatában, vagyonműködtetésében, illetve vagyonkezelésében levő vasúti pálya magyarországi
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése önálló kötöttpályás vasúti járművel végzett preventív sínköszörülési
munkákra, a helyszínre történő felvonulással és a munkaterületek közötti átvonulással összesen nettó 100
000 000 Ft keretösszeg erejéig.
A közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint írásbeli konzultációt követő
szerződéskötéssel kerül sor.
A közbeszerzés mennyisége:
Újonnan épített vasúti pályán preventív jelleggel végzett sínköszörülés
Ssz. Megnevezés Várható mennyiség (vfm)
1. Nyíltvonali és állomási átmenő fővágányok 19 100
A munkavégzés helyszínére történő, Megrendelő által megadott felvonulások várható mennyisége 2 db/év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 199 - 483626

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hibamegszüntető sínköszörülés vasúti pályán
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:
2020/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64680596
Postai cím: Nagy Sándor Tér 14
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@vasuttechnika.hu
Telefon: +36 46507198
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46507199
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 190000000
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: Szállítási feladatok,
sínköszörüléshez kapcsolódó részmunkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Preventív sínköszörülés vasúti pályán
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:
2020/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: V-Híd Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15199856
Postai cím: Nagytétényi Út 218-220
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@vhidvagyonkezelo.hu
Telefon: +36 308123561
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100000000
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: Sínköszörülési
részfeladatok.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásba foglaltaknak megfelelően az eljárás során alkalmazta a Kbt. 81. §
(5) bekezdését.
44/2015.(XI.2) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
I. rész tekintetében:
- Nyertes ajánlattevő adószáma: 14564477-2-18
- Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, címe: 9500 Celldömölk, Nagy S. tér 14.,
Adószáma: 14564477-2-18
V-Híd Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, címe: 1225 Budapest, Nagytétényi Út
218-220., Adószáma: 25955402-2-43
II. rész tekintetében:
- Nyertes ajánlattevő adószáma: 25955402-2-43
- Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
V-Híd Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, címe: 1225 Budapest, Nagytétényi Út
218-220., Adószáma: 25955402-2-43
Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, címe: 9500 Celldömölk, Nagy S. tér 14.,
Adószáma: 14564477-2-18
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 meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

NKM Energia Zrt. (24120/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weinberné Kozma Gabriella
Telefon: +36 207780197
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmenergia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73120625
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weinberné Kozma Gabriella
Telefon: +36 207780197
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmgazhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weinberné Kozma Gabriella
Telefon: +36 207780197
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weinberné Kozma Gabriella

Telefon: +36 207780197
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Plusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37374372
Postai cím: Árpád fejedelem útja 26-28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weinberné Kozma Gabriella
Telefon: +36 207780197
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x 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) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Direct Mailing Szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000650852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79800000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
I. rész (DM1):
Ajánlatkérők részére direct mailing szolgáltatás nyújtása. Vállalkozási keretszerződés keretében összesen
30.000.000 db/év + 30% opció mennyiségben Ajánlatkérők részéről elektronikus úton átadott feldolgozható
számlaállományok, (számlalevél, illetve számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél, felszólító levél), illetve
pótlólagos küldemények (pl. megszemélyesített postai csekk utólagos gyártása, félig megszemélyesített
csekk gyártása) elkészítése egy- és kétoldalas nyomtatással, továbbá marketing célú kommunikációhoz
szükséges levelek és egyéb megszemélyesített dokumentumok, borítékok és űrlapok elkészítése egy-,
vagy kétoldalas nyomtatással, és ezen dokumentumoknak a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő
borítékolása, kézbesítésre adása (továbbiakban Direct Mailing Szolgáltatás I. – DM1), továbbá ezen a

feladatokhoz kapcsolódó visszajelzések és visszajelentések küldése Ajánlatkérők részére, valamint egyéb
nyomtatott dokumentumok nyomtatása és kézbesítésre adása Ajánlatkérők által megjelölt címekre.
II. rész (DM2):
Kimenő ügyféldokumentumok. Vállalkozási keretszerződés keretében összesen 658.000 db/év + 30%
opció mennyiségben Szolgáltató vállalja az Ajánlatkérők részéről elektronikus úton átadott feldolgozható
állományokból egyedi ügyfélmegkeresésekre adott válaszlevelek, dokumentumok, úgymint szerződés
nyomtatvány, egyedi számlalevél, számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél, illetve felszólító levelek,
továbbá a marketing célú kommunikációhoz szükséges levelek, valamint egyéb megszemélyesített
dokumentumok nyomtatását, szükség szerint borítékolását és kézbesítésre átadását (továbbiakban:
Direct Mailing Szolgáltatás II. – DM2 szolgáltatás), és ezen a feladatokhoz kapcsolódó visszajelzések és
visszajelentések küldését Ajánlatkérők részére, valamint egyéb nyomtatott dokumentumok nyomtatását és
kézbesítésre adását Ajánlatkérők által megjelölt címekre.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentum, továbbá az annak mellékletét képző Műszaki leírás
és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 2584660070 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Direct Mailing Szolgáltatás I. (DM1)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79800000-2

További tárgyak:

79810000-5

Kiegészítő szójegyzék

79820000-8
79824000-6
79999000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő telephelye, valamint az Ajánlatkérők
telephelyei, ügyfélszolgálati irodái, azaz Ajánlatkérők teljes működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Direct Mailing Szolgáltatás I. (DM1)
Ajánlatkérők részéről elektronikus úton átadott feldolgozható állományokból számlalevél, illetve
számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél és felszólító levelek, továbbá a marketing célú
kommunikációhoz szükséges levelek, valamint egyéb megszemélyesített dokumentumok nyomtatása,
szükség szerint borítékolása és kézbesítésre átadása, (továbbiakban: Direct Mailing Szolgáltatás I. – DM1),
és ezen a feladatokhoz kapcsolódó visszajelzések és visszajelentések küldése Ajánlatkérők részére,
valamint egyéb nyomtatott dokumentumok nyomtatása és kézbesítésre átadása az Ajánlatkérők által
megjelölt címekre.
A számlázás biztosítása érdekében az Ajánlattevőnek képesnek kell lennie arra, hogy hetente legalább 5
alkalommal, alkalmanként maximum 450.000 db küldemény nyomtatását, borítékolását és kézbesítésre
átadását biztosítsa a hibátlan állományok átadását követő munkanapon, amelyhez kapcsolódóan
rendelkeznie kell legalább 450.000 db küldemény/nap nyomtatási és borítékolási kapacitással. Egy

küldemény átlag 4 (min. egy, max.8) A4-es nyomott lapból állhat, melyhez még tartozhat előre nyomatott és
csak behúzott melléklet (1-2 lap).
Ajánlatkérőknek fontos a számlaleveleken szereplő fizetési határidők betartása, ezért a gyártásnak és a
kézbesítésre történő átadásnak legkésőbb az Ajánlatkérők által átadott állomány rendelkezésre bocsátását
követő 1 munkanapon belül (munkaszüneti-, ünnep- vagy pihenőnap előtti munkanapon történő átadás
esetén az azt követő 2. munkanap reggel 8:00-ig) meg kell történnie.
Alapkövetelmény: a hét munkanapjai*24 óra rendelkezésre állás.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képző Műszaki leírás és a
szerződéstervezet tartalmazza.
Az opciós mennyiségek lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
A keretszerződés keretmennyisége:
30.000.000 db/év melytől Ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet.
A részletes feladat-meghatározást a közbeszerzési dokumentum mellékletét képző műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 1) Alapkövetelmény feletti rendelkezésre állás vállalása: Ajánlattevő
vállalja munkaszüneti nap, ünnepnap, pihenőnap előtti munkanapon történő átadás esetén az azt
követő 1. munkanap reggel 8:00-ig az állomány legyártását és kézbesítésre átadását (6x24 óra/hét
rendelkezésre állás és munkavégzés) (igen /nem); 10
2 2) Teljes kapacitásra átállás (500.000 db/alkalom) vállalása Ajánlatkérő jelzésétől számított 1
munkanapon belül (igen/nem); 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A beszerzés tárgyát képező keretmennyiség 30.000.000 db/év. Az ajánlatkérő a
megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.5. pontban feltüntetett ár értékelési részszempont alszempontjai és a hozzájuk rendelt súlyszámok:
Az Ár részszempont az alábbi alszempontokból áll:
1) Ár-1 súlyszám: 60 (Direct Mailing Szolgáltatás I.)
2) Ár-2 súlyszám: 10 (Ügyfélszolgálati nyomtatványok gyártása)
II.2.1)
Elnevezés: Direct Mailing Szolgáltatás II. (DM2)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79800000-2

További tárgyak:

79810000-5
79820000-8
79824000-6
79999000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő telephelye, valamint az Ajánlatkérők
telephelyei, ügyfélszolgálati irodái, azaz Ajánlatkérők teljes működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Direct Mailing Szolgáltatás II. (DM2)
Kimenő ügyféldokumentumok. Ajánlatkérők részéről elektronikus úton átadott feldolgozható állományokból
számlalevél, illetve számlalevélhez kapcsolódó tájékoztató levél és felszólító levelek, továbbá a marketing
célú kommunikációhoz szükséges levelek, valamint egyéb megszemélyesített dokumentumok nyomtatása,
szükség szerint borítékolása és kézbesítésre átadása, (továbbiakban: Direct Mailing Szolgáltatás II. – DM2),

és ezen a feladatokhoz kapcsolódó visszajelzések, és visszajelentések küldése Ajánlatkérők részére,
valamint egyéb nyomtatott dokumentumok nyomtatása és kézbesítésre adása Ajánlatkérők által megjelölt
címekre. Vállalkozási keretszerződés keretében összesen 658.000 db/év + 30% opció mennyiségben.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentum, továbbá az annak mellékletét képző Műszaki leírás
és a szerződéstervezet tartalmazza
A munka zavartalan biztosítása érdekében a nyertes ajánlattevőnek képesnek kell lennie arra, hogy hetente
legalább 5 alkalommal az előre meghatározott időszakban alkalmanként maximum 7.500 db küldemény
nyomtatását, borítékolását és kézbesítésre átadását biztosítsa a hibátlan állományok átadását követő
munkanapon, amelyhez kapcsolódóan rendelkeznie kell legalább 7.500 db küldemény/nap nyomtatási és
borítékolási kapacitással.
Ajánlatkérőknek fontos az ügyféllevelek garantált szolgáltatásban rögzített határidők betartása, ezért
a gyártásnak és a kézbesítésre történő átadásnak legkésőbb az Ajánlatkérők által átadott állomány
rendelkezésre bocsátását követő 1 munkanapon belül (munkaszüneti-, ünnep- vagy pihenőnap előtti
munkanapon történő átadás esetén az azt követő 2. munkanap reggel 8:00-ig) meg kell történnie.
Alapkövetelmény: hét munkanapjai*24 óra rendelkezésre állás.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képző Műszaki leírás és a
szerződéstervezet tartalmazza.
Az opciós mennyiségek lehívására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Keretmennyiség:658.000 db/év melytől Ajánlatkérő + 30%-kal eltérhet.
A részletes feladat-meghatározást a közbeszerzési dokumentum mellékletét képző műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 1. Alapkövetelmény feletti rendelkezésre állás vállalása: Ajánlattevő
vállalja munkaszüneti nap, ünnepnap, pihenőnap előtti munkanapon történő átadás esetén az azt
követő 1. munkanap reggel 8:00-ig az állomány legyártását és kézbesítésre átadását (6x24 óra/hét
rendelkezésre állás és munkavégzés) (igen /nem); 10
2 2. Teljes kapacitásra átállás (8.500 db/alkalom) vállalása Ajánlatkérő jelzésétől számított egy
munkanapon belül (igen/nem); 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A beszerzés tárgyát képező keretmennyiség, 658.000 db/év. Az ajánlatkérő a
megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 134 - 330980
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Direct Mailing Szolgáltatás I. (DM1)
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:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59052661
Postai cím: Budafoki Út 107-109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pfiszter-tamas@dbrt.hu
Telefon: +36 13714677
Internetcím(ek): (URL) http://epdb.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2569517250
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: "Termék 3"
nyomdai termék előállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Direct Mailing Szolgáltatás II. (DM2)
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:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931437
Postai cím: Halom Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: kerekes@any.hu
Telefon: +36 14311222
Internetcím(ek): (URL) www.any.hu
Fax: +36 14311220
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15142820
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
1. rész tekintetében:
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Magyarország 1102 Budapest, Halom Utca 5.; 10793509244
Drescher Magyarországi Direct Mailing és Nyomdai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1097 Budapest, Gyáli út 31.; 10643710243
EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest,
Budafoki Út 107-109.; 24924243243
SZENZOR Számítóközpont Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 14.; 10229552241
2. rész tekintetében:
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Magyarország 1102 Budapest, Halom Utca 5.; 10793509244
Drescher Magyarországi Direct Mailing és Nyomdai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1097 Budapest, Gyáli út 31.; 10643710243
EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest,
Budafoki Út 107-109.; 24924243243
SZENZOR Számítóközpont Kft., Magyarország 1134 Budapest, Dévai Utca 14.; 10229552241
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:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

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

NKM Energia Zrt. (24488/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nkmenergia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73120625
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nkmgazhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs

Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Plusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37374372
Postai cím: Árpád fejedelem útja 26-28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x 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) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Készpénzbefizetési bizonylatok feldolgozása
Hivatkozási szám: EKR000669902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66170000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási keretszerződés. Országos hálózaton keresztül az MVM Vállalkozáscsoport által kibocsátott
készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok (továbbiakban: csekk) ügyfelektől történő átvétele,
feldolgozása. A bizonylat ellenértékének (készpénz) kezelése, tételes analitika elektronikus létrehozása. Az
ajánlatkérő részére az átvett összeg megadott bankszámlaszámokra történő átutalása, és a tételes analitika
megadott adatstruktúrában történő továbbítása.
Keretmennyiség:
Várhatóan 23 369 000 db csekk/év +30 %/év
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

( Közzétehető? igen )
Érték: 4519564600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Készpénzbefizetési bizonylatok feldolgozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

66170000-2

További tárgyak:
79999000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos hálózaton keresztül az MVM Vállalkozáscsoport által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé
tevőbizonylatok ügyfelektől történő átvétele, feldolgozása. Az ellenérték átvétele lehet készpénz és
bármilyen más elektronikus út, pl. csekkautomata, QR kódos, bankkártyás fizetés. A bizonylat ellenértékének
kezelése, tételes analitika elektronikus létrehozása. Az ajánlatkérő részére az átvett összeg megadott
bankszámla számokra történő átutalása, és a tételes analitika megadott adatstruktúrában történő
továbbítása.
1. Befogadás
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy országos lefedettségű, valamennyi ügyfél számára elérhető
készpénzfelvételi iroda hálózaton keresztül az ajánlatkérő által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé
tevő bizonylatokat befogadja, a készpénzt kezeli, valamint az elektronikus befizetéseket (csekkautomata,
QR kód, bankkártya) feldolgozza, és a teljes átvett összeget a megadott bankszámlaszámokra átutalja.
A készpénzfeldolgozás esetén Ajánlattevő vállalja, hogy 2021. január 1-től naptári évente, egy naptári
évre vonatkoztatva vállalja az alábbi követelmények összességében 95%-os történő teljesítését: a
felvett bizonylatok összegét elektronikus út esetén legkésőbb T (azaz a befizetéssel érintett tárgynap) +1
munkanapon belül, nem elektronikus úton történő befizetés esetén T + 2 munkanapon belül átutalja az
ajánlatkérő számlájára. Vállalja továbbá az utódszámla kezelést is, a megszűnt számlaszámra kibocsátott
bizonylatok összegét az ajánlatkérő bejelentése alapján, az ajánlatkérő által megadott számlaszámra
továbbítja (pl. bankváltás esetén). Ajánlatkérő országos hálózat (lefedettség) alatt a postai szolgáltatásokról
szóló 2012. évi CLIX. törvény 16. § (3) bekezdését („Az egyetemes postai szolgáltató az egyetemes postai
szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges hálózatát köteles úgy szervezni, hogy a felvételi pontok
– bele nem értve a levélgyűjtő szekrényeket – ne legyenek légvonalban 5 km-nél távolabb a lakosság 95%ától és légvonalban 10 km-nél távolabb a lakosság 99,5%-ától”), valamint az 57. § (4) bekezdését („Az
egyetemes postai szolgáltató minden megyeszékhelyen, az engedélyköteles szolgáltató a működési területe
által érintett megyék székhelyein oly módon köteles gondoskodni ügyfélszolgálat üzemeltetéséről, hogy
annak megközelítése – az ellátott felhasználók számára és földrajzi eloszlására figyelemmel – ne járjon
aránytalan nehézséggel a felhasználókra nézve.”) érti.
2. Adatok átadása
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok feldolgozásából
származó információkat hálózaton keresztül számítógépes adatállományban adja át az ajánlatkérőnek.
Az ajánlatkérő bankszámlái javára szóló befizetések feldolgozásából nyert tételes információkat ügyfélkódok
szerint összesítve rendezi, és az elszámolási összesítő okiratokkal együtt juttatja el.
Nyertes ajánlattevőnek a naponkénti feldolgozásból nyert információkat és elszámolási összesítő okiratokat
elektronikus formában kell ajánlatkérőnek átadni. Az adatok minden esetben hálózaton keresztül, az erre
rendszeresített rendszeren kerülnek átadásra.
3. Rendelkezésre állás

Nyertes ajánlattevőnek a naponkénti feldolgozásból nyert összevont tranzakciós adatállományokat,
elszámolási okiratokat az elszámolási napot követő második munkanapon legkésőbb 14.00 óráig, az
elektronikus úton kezdeményezett megbízások esetében az elszámolási napot követő munkanapon
legkésőbb 14.00 óráig elérhetővé kell tennie az ajánlatkérő részére.
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a letöltetlen adatállományokat a feltöltést követően 2 munkanapig
ajánlatkérő számára elérhetővé teszi.
4. Hibakezelés
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy amennyiben az adatszolgáltatás ajánlatkérő felé infrastruktúrai,
informatikai rendszer, vagy a távközlési hálózatban fellépő egyéb hiba miatt nem lehetséges, vagy
az ajánlatkérő ugyanezen okból kifolyólag az adatállományokat nem tudja letölteni, a le nem töltött
adatállományokat adathordozóra másolja, és postai úton – haladéktalanul – megküldi az ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszert működtet,
melyben a minőségpolitikai célok megvalósításában való közreműködést a gazdasági szereplőktől is elvárja.
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
Ajánlatkérő a feldolgozandó készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylat (csekk) kitöltésével és
feldolgozásával kapcsolatos elvárásai az alábbiak:
- teljesen kitöltött készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatokra valamennyi adat – beleértve a befizetőre,
összegre vonatkozó adatok teljes körét is – nyomtatással a megszemélyesítés során kerül felvitelre, további,
utólagos adatfelvitel és kitöltés nem történhet.
- ajánlattevő által a feldolgozás során nyert numerikus adatokat elektronikus adatállományban, elektronikus
úton vagy adathordozón (egyéb melléklet, mint pl. bizonylat, illetve annak másolata nélkül) bocsátja
ajánlatkérő rendelkezésére. Amennyiben ajánlattevő hibát állapít meg, amit a bizonylat alapján nem
tud rendezni, úgy a hibát jelezve a bizonylat képét eredeti nagyságban, automatikusan adja át az
ajánlatkérőnek.
Keretmennyiség:
Várhatóan 23 369 000 db csekk/év +30 %/év
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 1. Átutalás késedelme esetén vállalt kötbér többlet mértéke (értékelt
maximum 3%/nap a késedelmesen teljesített átutalások összegére vetítve) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A beszerzés tárgyát képező mennyiség 23.369.000 darab csekk/év. Az
ajánlatkérő a megadott mennyiségtől évente pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
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 feltüntetett ár értékelési részszempont alszempontjai és a hozzájuk rendelt súlyszámok:
ÁR 1: Szolgáltatásnyújtás ügyintézői közreműködéssel nettó ára (csekk/ Ft) súlyszám 50
ÁR 2: Szolgáltatásnyújtás elektronikus úton (pl. csekk automatán keresztül) nettó ára (csekk/ Ft) súlyszám
40
ÁR 1 meghatározása:
Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylat feldolgozása ügyintézői közreműködéssel az ajánlattevő csekk
átvételi (feldolgozó) pontján.
ÁR 2 meghatározása:
Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylat feldolgozása elektronikus megoldással (ajánlattevő által
kihelyezett pontokon lévő csekk automatán keresztül, vagy a csekk feldolgozását ügyintézői beavatkozás
nélkül biztosító egyéb elektronikus megoldással).
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 152 - 373287
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Készpénzbefizetési bizonylatok feldolgozása
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:
2020/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.tamas@posta.hu
Telefon: +36 307713180
Internetcím(ek): (URL) www.posta.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10464591462
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4519564600
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: Az ajánlatkérő által
kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok (csekkek) ügyfelektől történő átvétele.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 10901232-2-44 (44/2015.(XI.2.) MvM rendelet 18.§ b) 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 jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat

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

NKM Energia Zrt. (24514/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nkmenergia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73120625
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nkmgazhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs

Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NKM Plusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37374372
Postai cím: Árpád fejedelem útja 26-28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x 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) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Postai kézbesítési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000712242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
64121100-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében az MVM Vállalkozáscsoport részére postai kézbesítési szolgáltatás
nyújtása az alábbi részek szerint:
1. rész: nem nyomon követett küldemény kézbesítése
2. rész: nyomon követett küldemény kézbesítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 1996391927 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: nem nyomon követett küldemény kézbesítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
64121100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatásnyújtás leírása:
Ajánlattevő vállalja az alábbiakat:
A kézbesítésre átvett küldemények 97%-át 5 munkanapos statisztikai átfutási idő vállalásával juttatja el
a címzettek címére (a statisztikai átfutási idő alapján az nyertes Ajánlattevő törekszik arra, hogy a felvett
küldeményeket a feladást követő ötödik munkanap végéig kézbesíti vagy megkísérli azok kézbesítését).
Ajánlattevő vállalja a kézbesítésre átvett küldemények eljuttatását a címzettek postaládájába.
Ellenőrzési feladatok: A kézbesítés szabályszerűségének folyamatos figyelemmel kísérése (helyszíni és
utólagos ellenőrzések lefolytatása). Fogyasztói panaszok kivizsgálása 30 napon belül, ennek eredményéről
az Ajánlatkérő részére írásos jegyzőkönyv készítése.
Amennyiben a reklamáció vagy panasz kivizsgálására az 30 napos időt a nyertes ajánlattevő nem tudja
biztosítani, ennek tényéről írásban értesíti az ajánlatkérőt, megjelölve a vizsgálat eredményének várható
időpontját, ami nem lehet több, mint a reklamáció vagy panasz átadását követő 60 nap.
Egyéb feladatok: A kézbesíthetetlen küldemények összegyűjtése, és azok sikertelen kézbesítést követő
10 munkanapon belül Ajánlatkérőhöz történő visszajuttatása. A vonalkódos küldeményazonosítóval és
elektronikus tértivevénnyel rendelkező, nem könyvelt levél kategória kapcsán elektronikus visszajelzés
küldése Ajánlatkérő részére.
Ajánlattevőnek kijelölt kapcsolattartót kell biztosítania Ajánlatkérő részére, aki egy személyben tartja a
kapcsolatot Ajánlatkérő kijelölt munkatársával a szerződés teljesítését érintő valamennyi felmerülő kérdés
tekintetében.
Mennyiség:
24 240 000 darab küldemény/év +30%;
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Tételes visszajelzés a vonalkódos küldeményazonosító nélküli
küldemények kézbesítésről a kézbesítéstől vagy kézbesítési kísérlettől számított 72 órán belül (igen/
nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A beszerzés tárgyát képező mennyiség 24 240 000 darab küldemény/év. Az
ajánlatkérő a megadott mennyiségtől évente pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
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: nyomon követett küldemény kézbesítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
64121100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy:
Szolgáltatásnyújtás leírása: Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által átadott könyvelt küldemények felvétele,
kézbesítése, melyek átvételét az erre szolgáló okiraton Ajánlattevő írásban vagy más bizonyítható módon
elismertet a jogosult átvevővel, vagy a kézbesítést jogszabályból következő eltérő rendelkezés alkalmazása
esetén a saját technológiája szerint igazolja. Az átvételről visszaérkező okiratot Ajánlattevő az Ajánlatkérő
kérésére elektronikus formában, adatbázisba rendezetten biztosítja az Ajánlatkérő részére.
Alapfeladatok: Ajánlattevőnek vállalni kell a könyvelt küldemények felvételét az általa megjelölt telephelyén,
szükség szerint gyűjtését, feldolgozását, kézbesítőpontra történő szállítását; a küldemények kézbesítését; a
kézbesíthetetlen küldemények kezelését; elektronikus adatállomány készítését; az állományok elektronikus
átadását.
A kézbesítésre átvett könyvelt küldeményeket a szolgáltató hálózatából, illetve személyes felügyelete alól
az átvételre jogosult személy részére történő átadással kell kézbesítenie, vagy a kézbesítést jogszabályból
következő eltérő rendelkezés alkalmazása esetén saját technológiája szerint kell igazolnia.
Ajánlattevő a kézbesítés tényét írásban vagy jogszabályból következő eltérő rendelkezés alkalmazása
esetén saját technológiája szerint más bizonyítható módon a címzettel elismerteti. A kézbesítést a jogosult
átvevővel az erre szolgáló okiraton vagy annak digitalizált változatán, vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult
átvevő személyét azonosító egyéb technika alkalmazásával – bizonyítható módon – rögzíti.
Tértivevény többletszolgáltatás igénybevétele esetén Ajánlattevőnek a kézbesítés napját, valamint a jogosult
átvevő nevét és aláírását rögzítő okiratot vagy erre irányuló szerződés esetén annak digitalizált változatát
Ajánlatkérő részére vissza kell juttatnia, vagy az aláírást rögzítő technikai eszközzel készített adatokat az
Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szolgáltatás nyújtását úgy szervezi és működteti, hogy a feladott
könyvelt küldeményeket a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX tv (továbbiakban: Ptv.) 35 § (3) és
(5) bekezdése szerint kézbesítse vagy megkísérelje azok kézbesítését.
Ellenőrzési feladatok:
A kézbesítés szabályszerűségének folyamatos figyelemmel kísérése (helyszíni és utólagos ellenőrzések
lefolytatása).
Fogyasztói panaszok kivizsgálása 30napon belül, ennek eredményéről az Ajánlatkérő részére írásos
jegyzőkönyv készítése.
Amennyiben a reklamáció vagy panasz kivizsgálására az 30 napos időt a nyertes ajánlattevő nem tudja
biztosítani, ennek tényéről írásban értesíti az ajánlatkérőt, megjelölve a vizsgálat eredményének várható
időpontját, ami nem lehet több, mint a reklamáció vagy panasz átadását követő 60 nap.
Egyéb feladatok: A kézbesíthetetlen küldemények összegyűjtése, rendszerezése, azok kézbesíthetetlenségi
jelöléssel való ellátása, és azok sikertelen kézbesítést követő 10 munkanapon belül az Ajánlatkérőhöz
történő visszajuttatása.
Ajánlattevőnek a fenti feladatokra kijelölt kapcsolattartót kell biztosítania Ajánlatkérő részére, aki egy
személyben tartja a kapcsolatot Ajánlatkérő kijelölt munkatársával a szerződés teljesítését érintő valamennyi
felmerülő kérdés tekintetében.
Alapmennyiség:
872 000 küldemény/év + 30%
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Az alapmennyiség (872 000 db) feletti rendelések után biztosított
kedvezmény mértéke (min 0%- értékelt max 15%) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: A beszerzés tárgyát képező mennyiség 872 000 küldemény/év. Az ajánlatkérő a
megadott mennyiségtől évente pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
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 „1. Minőségi kritérium: Az alapmennyiség (872 000 db) feletti rendelések után biztosított kedvezmény
mértéke (%) – Súlyszám 20” értékelési szempontnál a megajánlható minimum érték 0%, az értékelt
maximum érték 15%.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 159 - 388936
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: nem nyomon követett küldemény kézbesítése
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:
2020/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.tamas@posta.hu
Telefon: +36 307713180
Internetcím(ek): (URL) www.posta.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1249999956
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1506652527
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: Az ajánlatkérő által
átadott nem nyomonkövetett küldemények kézbesítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: nyomon követett küldemény kézbesítése
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:
2020/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.tamas@posta.hu
Telefon: +36 307713180
Internetcím(ek): (URL) www.posta.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 431911328
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 489739400
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: Az ajánlatkérő által
átadott nyomonkövetett küldemények kézbesítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész: Nyertes ajánlattevő adószáma: 10901232-2-44 (44/2015.(XI.2.) MvM rendelet 18.§ b) pont)
2. rész: Nyertes ajánlattevő adószáma: 10901232-2-44 (44/2015.(XI.2.) MvM rendelet 18.§ b) 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 jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása

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

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24530/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Emma
Telefon: +36 202322735
E-mail: szucs.emma@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 202322735
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.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.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: Autóbuszokhoz fagyálló hűtőfolyadék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000990312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24951311-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az eljárás elnevezése „Autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges fagyálló hűtőfolyadék beszerzése” mely a
felhívás II.1.1) pontjában a karakterkorlátra tekintettel rövidítve került feltüntetésre.
Autóbuszokhoz szükséges fagyálló hűtőfolyadékok beszerzése 3 részben, konszignációs raktárba történő
szállítással, adásvételi keretszerződés keretében, az alábbiak szerint:

1. rész: Foszfátmentes etilén-glikol alapú fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum beszerzése összesen nettó
12.000.000 Ft keretösszegig,
2. rész: Foszfátmentes, monoetilén-glikol bázisú, OAT korróziógátló inhibitort tartalmazó fagyálló
hűtőfolyadék koncentrátum beszerzése összesen nettó 110.000.000 Ft keretösszegig,
3. rész: Nitrit-, amin-, foszfát-, és borátmentes, szilikát és szerves adalék technológiával készült, OAT
korróziógátló inhibitort tartalmazó fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum beszerzése összesen nettó 3.000.000
Ft keretösszegig.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 125000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Foszfátmentes etilén-glikol alapú fagyálló
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24951311-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő
helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Foszfátmentes etilén-glikol alapú fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum beszerzése, amely megfelel a
BS 6580:2010 (British Standard) szabványban előírtaknak; konszignációs raktárba történő szállítással
adásvételi keretszerződés keretében összesen nettó 12.000.000 Ft keretösszegig.
Ajánlatkérő a teljes keretösszegre, azaz 100%-ra lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő előírja a
keretösszeg legalább 20%-ának konszignációs raktárba történő kihelyezését. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a vállalt többlet konszignációs készlet kihelyezés %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva
az előírt 20% felett értékelési részszempont, így a tényleges konszignációs raktárba történő kihelyezés
mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő vállalt esetleges többlet kihelyezési mérték alapján kerül
majd rögzítésre a szerződéstervezetben.
Ajánlattevőnek az általa szállított valamennyi termékre a használatba vételének napjától (felhasználónak
történő kiadásának napjától) számítva minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia, vagy amennyiben a gyártó a
termékeire ennél magasabb jótállást vállal, akkor annak mértékéig kell vállalnia a jótállást.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.
A megajánlott termékek mindenben feleljenek meg a hazai, valamint Európai Uniós jogszabályok és
szabványok feltételeinek, valamint az autóbusz gyártók előírásainak a személyszállítás üzemeltetési
körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő termékeknek
mindenben meg kell felelni a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.)
és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban
esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel
egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat.

A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a
felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az
egyenértékűségi követelmények részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az
egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt többlet konszignációs készlet kihelyezés %-os aránya a
keretösszeghez viszonyítva az előírt 20% felett (minimum 0% - maximum 10%) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.4. pontjában szereplő lehívási kötelezettséggel
terhelt összegen felül, legfeljebb 30%-a, azaz nettó 3.600.000,- Ft keretösszeg erejéig opció
lehívására van lehetőség. Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon, azonos szerződéses
feltételek mellett élhet megrendeléssel a tételes ártáblázatban szereplő tételek vonatkozásában.
Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
További szabályok a szerződéstervezetben.
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 II.2.5 ponthoz: Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Mindösszesen nettó ajánlati ár HUF" értékelési
részszempontot érti. Ajánlattevőnek a felolvasólapon a KD részét képező Tételes ártáblázatban szereplő
termékek egységárát felszorozva a tervezett mennyiséggel, és ezen tételek szerinti nettó értékek
összesítését, a „Mindösszesen nettó ajánlati ár HUF” összegét kell megadnia.
II.2.1)
Elnevezés: Foszfátmentes, monoetilénglikol bázisú fagyálló
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24951311-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő
helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Foszfátmentes, monoetilén-glikol bázisú, OAT korróziógátló inhibitort tartalmazó fagyálló hűtőfolyadék
koncentrátum beszerzése, amely rendelkezik ASTM D4985 és ASTM D3306 jóváhagyással; konszignációs
raktárba történő szállítással adásvételi keretszerződés keretében összesen nettó 110.000.000 Ft
keretösszegig.
Ajánlatkérő a teljes keretösszegre, azaz 100%-ra lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő előírja a
keretösszeg legalább 20%-ának konszignációs raktárba történő kihelyezését. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a vállalt többlet konszignációs készlet kihelyezés %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva
az előírt 20% felett értékelési részszempont, így a tényleges konszignációs raktárba történő kihelyezés
mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő vállalt esetleges többlet kihelyezési mérték alapján kerül
majd rögzítésre a szerződéstervezetben.
Ajánlattevőnek az általa szállított valamennyi termékre a használatba vételének napjától (felhasználónak
történő kiadásának napjától) számítva minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia, vagy amennyiben a gyártó a
termékeire ennél magasabb jótállást vállal, akkor annak mértékéig kell vállalnia a jótállást.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.
A megajánlott termékek mindenben feleljenek meg a hazai, valamint Európai Uniós jogszabályok és
szabványok feltételeinek, valamint az autóbusz gyártók előírásainak a személyszállítás üzemeltetési
körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő termékeknek
mindenben meg kell felelni a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.)

és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban
esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel
egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat.
A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a
felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az
egyenértékűségi követelmények részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az
egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt többlet konszignációs készlet kihelyezés %-os aránya a
keretösszeghez viszonyítva az előírt 20% felett (minimum 0% - maximum 10%) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.4. pontjában szereplő lehívási kötelezettséggel
terhelt összegen felül, legfeljebb 30%-a, azaz nettó 33.000.000,- Ft keretösszeg erejéig opció
lehívására van lehetőség. Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon, azonos szerződéses
feltételek mellett élhet megrendeléssel a tételes ártáblázatban szereplő tételek vonatkozásában.
Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
További szabályok a szerződéstervezetben.
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 II.2.5 ponthoz: Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Mindösszesen nettó ajánlati ár HUF" értékelési
részszempontot érti. Ajánlattevőnek a felolvasólapon a KD részét képező Tételes ártáblázatban szereplő
termékek egységárát felszorozva a tervezett mennyiséggel, és ezen tételek szerinti nettó értékek
összesítését, a „Mindösszesen nettó ajánlati ár HUF” összegét kell megadnia.
II.2.1)
Elnevezés: Szilikát és szerves adalék technológiás fagyálló
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24951311-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő
helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nitrit-, amin-, foszfát-, és borátmentes, szilikát és szerves adalék technológiával készült, OAT korróziógátló
inhibitort tartalmazó fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum beszerzése, amely rendelkezik MAN324 Typ SiOAT és MB 325.5 jóváhagyással; konszignációs raktárba történő szállítással adásvételi keretszerződés
keretében összesen nettó 3.000.000 Ft keretösszegig.
Ajánlatkérő a teljes keretösszegre, azaz 100%-ra lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő előírja a
keretösszeg legalább 20%-ának konszignációs raktárba történő kihelyezését. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a vállalt többlet konszignációs készlet kihelyezés %-os aránya a keretösszeghez viszonyítva
az előírt 20% felett értékelési részszempont, így a tényleges konszignációs raktárba történő kihelyezés
mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő vállalt esetleges többlet kihelyezési mérték alapján kerül
majd rögzítésre a szerződéstervezetben.
Ajánlattevőnek az általa szállított valamennyi termékre a használatba vételének napjától (felhasználónak
történő kiadásának napjától) számítva minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia, vagy amennyiben a gyártó a
termékeire ennél magasabb jótállást vállal, akkor annak mértékéig kell vállalnia a jótállást.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.
A megajánlott termékek mindenben feleljenek meg a hazai, valamint Európai Uniós jogszabályok és
szabványok feltételeinek, valamint az autóbusz gyártók előírásainak a személyszállítás üzemeltetési
körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő termékeknek
mindenben meg kell felelni a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.)
és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban
esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel
egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat.
A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a
felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet,
típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az
egyenértékűségi követelmények részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az
egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt többlet konszignációs készlet kihelyezés %-os aránya a
keretösszeghez viszonyítva az előírt 20% felett (minimum 0% - maximum 10%) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.4. pontjában szereplő lehívási kötelezettséggel
terhelt összegen felül, legfeljebb 30%-a, azaz nettó 900.000,- Ft keretösszeg erejéig opció
lehívására van lehetőség. Ajánlatkérő az opciós részre azonos díjszabásokon, azonos szerződéses
feltételek mellett élhet megrendeléssel a tételes ártáblázatban szereplő tételek vonatkozásában.
Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
További szabályok a szerződéstervezetben.
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 II.2.5 ponthoz: Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Mindösszesen nettó ajánlati ár HUF" értékelési
részszempontot érti. Ajánlattevőnek a felolvasólapon a KD részét képező Tételes ártáblázatban szereplő
termékek egységárát felszorozva a tervezett mennyiséggel, és ezen tételek szerinti nettó értékek
összesítését, a „Mindösszesen nettó ajánlati ár HUF” összegét kell megadnia.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 199 - 483545
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Foszfátmentes etilén-glikol alapú fagyálló
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:
2020/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42794824
Postai cím: Malom Utca 1
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
E-mail: info@samato.hu
Telefon: +36 203492972
Internetcím(ek): (URL) www.samato.hu
Fax: +36 73480687
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Foszfátmentes, monoetilénglikol bázisú fagyálló
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:
2020/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42794824
Postai cím: Malom Utca 1
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
E-mail: info@samato.hu
Telefon: +36 203492972
Internetcím(ek): (URL) www.samato.hu
Fax: +36 73480687
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Szilikát és szerves adalék technológiás fagyálló
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:
2020/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42794824
Postai cím: Malom Utca 1
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231

Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
E-mail: info@samato.hu
Telefon: +36 203492972
Internetcím(ek): (URL) www.samato.hu
Fax: +36 73480687
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők
1. rész:
Ajánlattevő neve: MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2931 Almásfüzitő Fő Út 21
Adószám: 12517606411
Ajánlattevő neve: SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7960 Sellye Malom Utca 1.
Adószám: 10543043202
Ajánlattevő neve: Walter Group Kft.
Székhelye: 2330 Dunaharaszti Fűzfa Utca 2.
Adószám: 12671333213
2. rész:
Ajánlattevő neve: MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2931 Almásfüzitő Fő Út 21.
Adószám: 12517606411
Ajánlattevő neve: SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7960 Sellye Malom Utca 1.

Adószám: 10543043202
Ajánlattevő neve: Walter Group Kft.
Székhelye: 2330 Dunaharaszti Fűzfa Utca 2.
Adószám: 12671333213
3. rész:
Ajánlattevő neve: MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2931 Almásfüzitő Fő Út 21.
Adószám: 12517606411
Ajánlattevő neve: SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7960 Sellye Malom Utca 1.
Adószám: 10543043202
Ajánlattevő neve: Walter Group Kft.
Székhelye: 2330 Dunaharaszti Fűzfa Utca 2.
Adószám: 12671333213
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (24654/2020)
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: 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 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kőbányai multifunkcionális sportcsarnok és uszoda
Hivatkozási szám: EKR000983602020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Kőbányai multifunkcionális sportcsarnok és uszoda” tárgyú beruházás
kivitelezésére
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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: 2020 - 020357 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 220 - 539247
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/06 (éééé/hh/nn)

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/12/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/12/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján meghosszabbítja.
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

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (24303/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Favrettó Gábor
Telefon: +36 309524802
E-mail: favretto.gabor@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: személygépkocsi beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000882132020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50111100-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
6 db új személygépjármű beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében 36 hónap
időtartamra.
A bérlő (ajánlatkérő) által igényelt új gépjárművek teljes mennyiségét bérleti konstrukció keretében
Bérlő részére bérbe kell adni flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatással. A Bérlő az általa igényelt
gépjárműveket az egyes gépjárművek átadásától számított 36. hónap végéig bérli, Bérbeadó pedig a
bérelt gépjárműveket a műszaki specifikációban meghatározottak szerint üzemelteti. A Bérbeadó az
alábbi szolgáltatás csoportokat biztosítja a Bérlő részére: flotta üzemeltetés, vevőszolgálat, biztosítással
kapcsolatos flottaszolgáltatás, szerviz ügyintézés, cseregépjármű szolgáltatás, gumiabroncs kezelés,
gépjármű segélyszolgálat, hozom-viszem szolgáltatás, szállítás. A szolgáltatások részletes feltételeit az
előzetesen kiadott szerződés tervezetének III. cím (Szerződéses feltételek) 3. pont (a Bérbeadó által nyújtott
mellékszolgáltatások részletes feltételei) tartalmazzák.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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: 2020 - 19578 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 222 - 545110
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/10 (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: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1 db személygépkocsi beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében.
Szín: Ezüst
Motorizáció: cm3 min 1498 max 1998
Teljesítmény: kW min 100 max 170
Maximális nyomaték: Nm min 250 max 350
Környezetvédelmi besorolása: az aktuális jogszabályoknak megfelelő (EU6) EU6
Hajtáslánc: automata
karosszéria: combi
Saját tömeg: kg min 1420 max 1700
Össztömeg: kg min 2000 max 2250
Teljes hossz: mm min 4650 max 5100
Tengelytáv: mm min 2700 max 3000
Csomagtér térfogat: liter min 520 max 680
Ülőhelyek száma: személy 5
ülés anyaga: bőr
Keréktárcsák Könnyűfém keréktárcsák (18")
Gumiabroncs: kategória Nyári prémium (18") Téli prémium 8Jx18" 235/45 R18"
Kulcsnélküli nyitás
Automatikus nyitás/zárás (minden ajtó)
Kulcs nélküli indítás
Központi zár rádíótávirányítással SAFE-zárás nélkül
Színes multifunkciós kijelző
Navigáció
Apple CarPlay
Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul
Ablakmosófolyadék-szintjelző
Környezetfigyelő rendszer (Tolatókamerával)
Automata klímaberendezés (3-zónás)
Csatlakozó (12V-os) a csomagtérben
Csomagtérroló
Elektro-mechanikus szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
Elektromos ablakemelők elöl és hátul
Elektromos rögzítőfék, elinduláskor automatikus oldással
ESC (Elektronikus stabilitásvezérlés) (ABS, MSR, ASR, EBV, EDS, HBA, RBS, MKB, XDS+
rendszereket is tartalmazza)
Esőérzékelős ablaktörlő
Ezüstszürke tetőléc
Csomagtérvilágítás
Függönylégzsák elöl, hátul

Fűthető hátsó ablak
Gerinctámasz az első ülésekben
Defekt-szett (Spray és kompresszor)
Start-Stop rendszer
Ködfényszóró
Ködzárfény (hátsó ködlámpa)
Könyöktámasz elöl
Magasságállítható első ülések
Oldallégzsákok elöl
Parkolóradar elöl és hátul
Elekromos csomagtér nyitás
Rádió MP3 lejátszással
Színre fújt ajtókilincsek, részben színre fújt külső tükörházak
Szőnyegbetét elöl és hátul (szövet)
Telefonkihangosító (Bluetooth)
Térdlégzsák a vezetőoldalon
USB-csatlakozó a középkonzolon
Vezető- és utasoldali légzsák (az utasoldali kikapcsolható)
Helyesen:
1 db személygépkocsi beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében.
Szín: Ezüst
Motorizáció: cm3 min 1598 max 1998
Teljesítmény: kW min 100 max 170
Maximális nyomaték: Nm min 250 max 350
Környezetvédelmi besorolása: az aktuális jogszabályoknak megfelelő (EU6) EU6
Hajtáslánc: automata
karosszéria: combi
Saját tömeg: kg min 1420 max 1700
Össztömeg: kg min 2000 max 2250
Teljes hossz: mm min 4650 max 5100
Tengelytáv: mm min 2700 max 3000
Csomagtér térfogat: liter min 520 max 680
Ülőhelyek száma: személy 5
ülés anyaga: bőr
Keréktárcsák Könnyűfém keréktárcsák (18") - mind a nyári, mind a téli gumiabroncsok tekintetében
önállóan
Gumiabroncs: kategória Nyári prémium (18") Téli prémium 8Jx18" 235/45 R18"
Kulcsnélküli nyitás
Automatikus nyitás/zárás (minden ajtó)
Kulcs nélküli indítás
Központi zár rádíótávirányítással SAFE-zárás nélkül
Színes multifunkciós kijelző
Navigáció
Apple CarPlay
Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul
Ablakmosófolyadék-szintjelző
Környezetfigyelő rendszer (Tolatókamerával)
Automata klímaberendezés (3-zónás)
Csatlakozó (12V-os) a csomagtérben
Csomagtérroló
Elektro-mechanikus szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
Elektromos ablakemelők elöl és hátul
Elektromos rögzítőfék, elinduláskor automatikus oldással
ESC (Elektronikus stabilitásvezérlés) (ABS, MSR, ASR, EBV, EDS, HBA, RBS, MKB, XDS+
rendszereket is tartalmazza)
Esőérzékelős ablaktörlő
Ezüstszürke tetőléc
Csomagtérvilágítás
Függönylégzsák elöl, hátul
Fűthető hátsó ablak

Gerinctámasz az első ülésekben
Defekt-szett (Spray és kompresszor)
Start-Stop rendszer
Ködfényszóró
Ködzárfény (hátsó ködlámpa)
Könyöktámasz elöl
Magasságállítható első ülések
Oldallégzsákok elöl
Parkolóradar elöl és hátul
Elekromos csomagtér nyitás
Rádió MP3 lejátszással
Színre fújt ajtókilincsek, részben színre fújt külső tükörházak
Szőnyegbetét elöl és hátul (szövet)
Telefonkihangosító (Bluetooth)
Térdlégzsák a vezetőoldalon
USB-csatlakozó a középkonzolon
Vezető- és utasoldali légzsák (az utasoldali kikapcsolható)
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: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2021/02/04
Helyesen:
2021/02/10
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:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: 2021/01/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentáció is módosításra kerül a közbeszerzés 3. része tekintetében
(motorizáció és téli gumiabroncs rovatokon). A felhívás módosítása nem ütközik a Kbt. 55. §
(6) bekezdésébe, mert az ajánlatkérő által elvégzett piaci felmérés alapján a motorizáció és téli
gumiabroncs pontosítás nem zár ki gyártókat a szállításból.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Budapesti Honvéd Sportegyesület (24539/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Honvéd Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91682792
Postai cím: Dózsa György Út 53. 27999
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Doszpoly András
Telefon: +36 17911555
E-mail: doszpoly.andras@honved.hu
Fax: +36 13290065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.honved.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BHSE – Sportlétesítmények és edzőközpont tervezése
Hivatkozási szám: EKR000992202020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési feladat a teljes körű engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése egy a Dózsa
György úti sporttelepen (hrsz.: 27999) kialakítandó 150 (300-400 fős lelátó) fő befogadására alkalmas,
uszoda és lőtér (és öttusa kombinált szám) funkciójú (~ 10.700 m2 nettó) épület, valamint egy, az Óbudai
Hajógyári-szigeten található sporttelepen (hrsz.: 23796/29) kialakítandó kajak-kenu edzőközpont (~ 3.200
m2 nettó) megvalósításának vonatkozásában együttesen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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: 2020 - 21678 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 233 - 575512

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/25 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/12/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/12/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: 2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (24496/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keleti városrész kerékpárút kialakítása II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000621472020
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:
„Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása II. ütem”
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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: 2020 - 15099 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 162 - 391445
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/17 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/19 (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: 2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:

Kiegészítő szójegyzék

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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (24657/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konténer bölcsőde létesítése
Hivatkozási szám: EKR000826642020
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) Rövid meghatározás:
Új, 96 férőhelyes, bruttó 1356 m2 alapterületű bölcsőde épület létesítése, 4 gondozási egységgel, 8
csoportszobával, főzőkonyhával és irodai egységgel.
A bölcsőde épülete jellemzően 20 lábas konténerekből épül fel. A szerkezeti raszter osztás 6070 mm x 2450
mm. A konténerek mérete 6055 mm x 2435 mm. A konténerek szerkezeti összmagassága 3100 mm. A
konténerek belmagassága 2700 mm.
A telek nyugati oldalhatárával párhuzamosan telepített 6 épületet egy központi tengelyként is szolgáló
folyosó köti össze. A 4 gondozási egység magastetőt kap, melyekben 8 csoportszoba kerül kialakításra
azonos területi nagysággal és elrendezéssel. Az egységekben külön-külön kialakításra kerülnek az
ellátáshoz szükséges átadó, fürdető gyermeköltöző, gyerekkocsi tároló és egyéb raktárhelyiségek. Az épület
hőellátását hőszivattyús fűtési rendszer biztosítja, a nyári komfortérzetet pedig fancoil rendszerű fűtő-hűtő
rendszer biztosítja a csoportszobákban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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: 2020 - 16585 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 179 - 431249
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/15 (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:

Kiegészítő szójegyzék

IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a fentieken túl módosítja a további közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
dokumentációt. A műszaki dokumentáció módosítással érintett részei a hirdetmény megjelenésétől
elérhetőek az EKR rendszerben az eredeti dokumentumokkal megegyező elérési útvonalon.
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

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (24595/2020)
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: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75531906
Postai cím: Seregélyesi Út 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
Telefon: +36 22535500
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MedSolution/eMedSolution egészségügyi informatika
Hivatkozási szám: EKR001209712020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72267100-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„MedSolution/e-MedSolution egészségügyi informatikai rendszer karbantartása, jogszabály követése és
emelt szintű támogatása”
Szolgáltatási szerződés a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban már bevezetett és
jelenleg is működő e-MedSolution kórházi informatikai rendszer karbantartása, jogszabály követése,
támogatása, és továbbfejlesztése szolgáltatások biztosítására, 2730 dedikált liszenszre és 100 db konkurens
Medsol liszenszre, az alábbi részletezéssel:
1500 db dedikált eMedsol, 30 db dedikált eMedsol (TIOP), 1200 db dedikált eMedsol (AEEK),100
db konkurens eMedSol licenc (10 db technikai interfészek, 30 db osztályos, 3x 20 db az applikációs
szervereknek).
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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: 2020 - 021511 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 233 - 575442
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/25 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/19 (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

Kiegészítő szójegyzék

A következő helyett:
Dátum: 2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésre a választ nem tudja a Kbt. szerinti határidőben
megválaszolni.
A jelen korrigendum kizárólag az ajánlattételi határidő módosítására vonatkozik.
Az ajánlati felhívás a 2020/S 233-575442 számon jelent meg, EHR azonosító: 21511/2020.
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

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt (24591/2020)
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: 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 68566515
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezohegyesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vetőmagüzemi technológia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000926562020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A kivitelezés alatt álló vetőmagüzemi épületben technológiai berendezések elhelyezése, beüzemelése. A
dokumentáció ezen gépek, berendezések és az ezekkel szerves összefüggésben álló tartószerkezetek,
anyag és légtechnikai csövezések, klímatechnikai berendezések, valamint a csávázott mag szárítására
szolgáló berendezés hőellátására szolgáló berendezések beszerzésére szolgál. Technológiai gépsor
telepítése fogadástól. a szeparálást követő lezsákolásig, szín szerinti szeparálás, csávázás, csávázott
mag szárítása, átmeneti tárolása, mérlegelés, zsákolás, palettázás, fóliázás, meglévő tárolócsoporttal való
közvetlen szállítási rendszer kialakítása.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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: 2020 - 019855 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 232 - 569563
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/23 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
9
Helyesen:
10
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/08 (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

Kiegészítő szójegyzék

A következő helyett:
Dátum: 2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a jelen korrigendummal a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

NKM Áramhálózati Kft. (24282/2020)
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: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zimits Emese
Telefon: +36 203982928
E-mail: zimits.emese@nkm.energy.hu
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmaramhalozat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SCADA üzemirányítási rendszer megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001018262020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NKM Áramhálózati Kft. (továbbiakban NKM) pályázatot ír ki SCADA Villamos Üzemirányítási rendszerének
cseréjére. Cél egy megbízható, a jelen kor követelményeit kielégítő, továbbá a jövőbeli igényeket is a
lehető legnagyobb mértékben figyelembe vevő, korszerű technológiákat alkalmazó üzemirányítási rendszer
kialakítása az NKM követelményeinek megfelelően.
A közös platformú üzemirányítási rendszert úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa:
• A jelenleg üzemben lévő, terepi eszközökről érkező adatok gyűjtését, a beavatkozó parancsok küldését
• Az okos mérés smart roll-outok kapcsán az „okos mérők” által kínált többlet funkciók hatékony
hasznosítását,
• E-mobilitás elterjedésével járó új kihívásokra történő reagálást,
• A fentiekhez szükséges, eddigi működési tapasztalatokból adódó funkció bővítés megvalósítását, valamint
naprakész technológiák használatát.
A közbeszerzési eljárás keretszerződés megkötésére irányul. A keretszerződés tartalmazza a villamos
SCADA rendszer megvalósítását 36 hónapon belül, annak 24 hónapig történő üzemeltetését, valamint 500
mérnöknap továbbfejlesztési keretet.
További információ a Közbeszerzési Dokumentációban található
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2020/12/28 (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: 2020 - 018441 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 232 - 573498
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/24 (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:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) beknek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (RJ, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű
nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§
(4)-(6) bek. alapján kötelező.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé
számított három év (36 hónap) összességében teljesített legjelentősebb referencia ismertetésére
szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) szerint adott igazolás vagy nyilatkozat. Ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi
figyelembe. Befejezés alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő.
A becsatolt referenciaigazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alkalmasság megítéléshez
szükséges követelmény teljesülését.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• a szállítás vagy szolgáltatás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciamunkát a részvételi jelentkező/alvállalkozó/más szervezet közös részvételi
jelentkezőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az részvételi jelentkező/
alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy ajánlatkérő alkalmazza a
321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdését.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni
kívánt pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember
az AT-vel (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);
- szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a
minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap
pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);
- szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11) - (11a) bek.,

M/3. 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (3) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (3) bekezdés
alapján minőségirányítási szabványoknak való megfelelőség tanúsítása, független szervezet által
kiállított tanúsítvány benyújtásával.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11) - (11a) bekben
foglaltakra.
Helyesen:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) beknek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (RJ, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű
nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§
(4)-(6) bek. alapján kötelező.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé
számított hat év (72 hónap) összességében teljesített legjelentősebb referencia ismertetésére
szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) szerint adott igazolás vagy nyilatkozat. Ajánlatkérő a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett teljesítéseket veszi
figyelembe. Befejezés alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő.
A becsatolt referenciaigazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alkalmasság megítéléshez
szükséges követelmény teljesülését.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• a szállítás vagy szolgáltatás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciamunkát a részvételi jelentkező/alvállalkozó/más szervezet közös részvételi
jelentkezőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az részvételi jelentkező/
alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy ajánlatkérő alkalmazza a
321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdését.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni
kívánt pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember
az AT-vel (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);
- szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a
minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap
pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);
- szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11) - (11a) bek.,
M/3. 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (3) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (3) bekezdés
alapján minőségirányítási szabványoknak való megfelelőség tanúsítása, független szervezet által
kiállított tanúsítvány benyújtásával.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11) - (11a) bekben
foglaltakra.
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: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:
Dátum: 2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1. AT alkalmatlan a teljesítésre (közös AT-k), ha a részvételi felhívás feladását megelőző 3 évben
nem rendelkezik alábbi referenciákkal.
1. legalább 1 db, összesen legalább 1000 millió HUF értékű hálózati üzemirányítási rendszer
fejlesztése és bevezetése – mely legalább keretrendszer szintjén villamos és földgáz üzemirányítási
funkciókat is tartalmaz, minimum 500.000 adatpontot és ezen belül 10.000 vezérelt objektumot
tartalmazva - megvalósításából származó referenciával,
2. legalább 1 db, összesen legalább 100 millió HUF értékű integrációs platformon keresztül
megvalósított munkairányítási, és/vagy eszközmenedzsment, és/vagy térinformatikai jellegű
üzemvitelirendszer-illesztést tartalmazó üzemirányítási rendszer megvalósításából származó
referenciával,
3. a megajánlott hálózati üzemirányítási rendszer valamennyi hálózatszámításra épülő funkciójára
vonatkozóan legalább egy, az együttműködő európai villamosenergia-rendszer területén működő
hálózati engedélyesnél üzembehelyezett referenciával.
M/2. AT alkalmatlan a teljesítésre (közös AT-k), ha nem rendelkezik
1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 120 hónapos, komplex (legalább 10 rendszer
integrációja és legalább 50 felhasználó) IT rendszer bevezetésében szerzett tapasztalattal,
projektvezetői gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki jogosult lesz a részvételi felhívásban
szereplő hálózati üzemirányítási rendszer fejlesztésére és bevezetésére irányuló projekt
során a Vállalkozóra kötelező érvényű kötelezettségvállalások és szakmai, pénzügyi döntések
meghozatalára. A Megrendelő és a Vállalkozó közötti minden projekt kommunikációt a
projektvezetőkön keresztül kell koordinálni. A projektvezető a projekt megvalósításában más funkciót
nem tölthet be,
2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 48 hónapos hálózati üzemirányítási rendszer
bevezetése kapcsán szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező üzleti folyamattervező és –fejlesztő
szakemberrel, aki a projekt megvalósításában más funkciót nem tölthet be,
3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább összesen 48 hónapos, hálózati üzemirányítási
rendszer bevezetése kapcsán szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező, IT rendszer tesztelésében
tapasztalt szakemberrel, aki a projekt megvalósításában más funkciót is betölthet,
4. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű vezető fejlesztővel, aki a fejlesztők szakmai munkáját irányító
szakmai fejlesztő, és aki legalább 36 hónapos, hálózati üzemirányítási rendszerek tervezése,
megvalósítása területén szerzett vezető fejlesztői szakmai tapasztalattal rendelkezik, és aki a projekt
megvalósításában más funkciót nem tölthet be,
5. legalább 1 fő szakértővel, aki legalább 36 hónap rendszermérnöki tapasztalattal rendelkezik
(legalább 3 különböző projektben). Továbbá szükséges, hogy a szakember rendelkezzen az alábbi
gyártói minősítések igazolásával (egy szakember több minősítést is igazolhat, de egy típusból csak a
legmagasabb meglévő verzió számít be):
• IBM Certified Specialist Midrange Storage Technical Support vagy azzal egyenértékű (Gyártó által
kiállított igazolás alapján).
• IBM Certified Deployment Professional Spectrum Protect vagy azzal egyenértékű (Gyártó által
kiállított igazolás alapján.)
A szakember a projektben más funkciót is betölthet.
6. legalább 1 fő szakértővel, aki rendelkezik az alábbi gyártói minősítések igazolásával:
• Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing & Switching vagy azzal egyenértékű (Gyártó
által kiállított igazolás alapján).
• Cisco Certified Network Professional (CCNP-SEC) Security vagy azzal egyenértékű(Gyártó által
kiállított igazolás alapján).
• Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE-C/S) Service Provider vagy azzal egyenértékű(Gyártó
által kiállított igazolás alapján).

Egy szakember több minősítést is igazolhat, azaz AT a jelen követelményt minimum 1, maximum 3
szakemberrel tudja teljesíteni.
A szakember a projektben más funkciót is betölthet.
Az előbbi, konkrét hardverkomponens-szállítóra vonatkozó előírásokat a Műszaki
követelményspecifikáció „11. Infrastruktúra” fejezetében foglaltak indokolják, jelesül, hogy a
Megrendelőnél jelenleg üzemeltett infrastruktúrához való szoros illeszkedés kifejezett elvárás
üzembiztonság, üzemeltethetőség és üzletmenet folytonosság biztosítása okán.
M/3. AT alkalmatlan a teljesítésre (közös AT-k), ha nem rendelkezik EN ISO 9001 és MSZ ISO/
IEC 27001 és MSZ ISO/IEC 20000-1:2013 vagy azokkal egyenértékű minőségirányítási rendszer
működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a szabványokban rögzítettekkel egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedésekkel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételi
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Helyesen:
M/1. AT alkalmatlan a teljesítésre (közös AT-k), ha a részvételi felhívás feladását megelőző 6 évben
nem rendelkezik alábbi referenciákkal.
1. legalább 1 db, összesen legalább 1000 millió HUF értékű hálózati üzemirányítási rendszer
fejlesztése és bevezetése – mely legalább keretrendszer szintjén villamos és földgáz üzemirányítási
funkciókat is tartalmaz, minimum 500.000 adatpontot és ezen belül 10.000 vezérelt objektumot
tartalmazva - megvalósításából származó referenciával,
2. legalább 1 db, összesen legalább 100 millió HUF értékű integrációs platformon keresztül
megvalósított munkairányítási, és/vagy eszközmenedzsment, és/vagy térinformatikai jellegű
üzemvitelirendszer-illesztést tartalmazó üzemirányítási rendszer megvalósításából származó
referenciával,
3. a megajánlott hálózati üzemirányítási rendszer valamennyi hálózatszámításra épülő funkciójára
vonatkozóan legalább egy, az együttműködő európai villamosenergia-rendszer területén működő
hálózati engedélyesnél üzembehelyezett referenciával.
M/2. AT alkalmatlan a teljesítésre (közös AT-k), ha nem rendelkezik
1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 120 hónapos, komplex (legalább 10 rendszer
integrációja és legalább 50 felhasználó) IT rendszer bevezetésében szerzett tapasztalattal,
projektvezetői gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki jogosult lesz a részvételi felhívásban
szereplő hálózati üzemirányítási rendszer fejlesztésére és bevezetésére irányuló projekt
során a Vállalkozóra kötelező érvényű kötelezettségvállalások és szakmai, pénzügyi döntések
meghozatalára. A Megrendelő és a Vállalkozó közötti minden projekt kommunikációt a
projektvezetőkön keresztül kell koordinálni. A projektvezető a projekt megvalósításában más funkciót
nem tölthet be,
2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 48 hónapos hálózati üzemirányítási rendszer
bevezetése kapcsán szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező üzleti folyamattervező és –fejlesztő
szakemberrel, aki a projekt megvalósításában más funkciót nem tölthet be,
3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább összesen 48 hónapos, hálózati üzemirányítási
rendszer bevezetése kapcsán szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező, IT rendszer tesztelésében
tapasztalt szakemberrel, aki a projekt megvalósításában más funkciót is betölthet,
4. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű vezető fejlesztővel, aki a fejlesztők szakmai munkáját irányító
szakmai fejlesztő, és aki legalább 36 hónapos, hálózati üzemirányítási rendszerek tervezése,
megvalósítása területén szerzett vezető fejlesztői szakmai tapasztalattal rendelkezik, és aki a projekt
megvalósításában más funkciót nem tölthet be,
5. legalább olyan szakértővel, aki legalább 36 hónap rendszermérnöki tapasztalattal rendelkezik
(legalább 3 különböző projektben). Továbbá szükséges, hogy a szakember rendelkezzen az alábbi
gyártói minősítések igazolásával (egy szakember több minősítést is igazolhat, de egy típusból csak a
legmagasabb meglévő verzió számít be):
• IBM Certified Specialist - Storage Technical V2 (vagy magasabb, illetve gyártó által kiállított
igazolás alapján azzal egyenértékű)
• IBM Certified Deployment Professional - Spectrum Protect V8.1.6 (vagy magasabb, illetve gyártó
által kiállított igazolás alapján azzal egyenértékű)
Egy szakember több minősítést is igazolhat, azaz AT a jelen követelményt minimum 1, maximum 2
szakemberrel tudja teljesíteni.
A szakember a projektben más funkciót is betölthet.
6. legalább olyan szakértővel, aki rendelkezik az alábbi gyártói minősítések igazolásával:
• Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing & Switching vagy azzal egyenértékű (Gyártó
által kiállított igazolás alapján).

• Cisco Certified Network Professional (CCNP-SEC) Security vagy azzal egyenértékű(Gyártó által
kiállított igazolás alapján).
• Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE-SP) Service Provider vagy azzal egyenértékű(Gyártó
által kiállított igazolás alapján).
Egy szakember több minősítést is igazolhat, azaz AT a jelen követelményt minimum 1, maximum 3
szakemberrel tudja teljesíteni.
A szakember a projektben más funkciót is betölthet.
Az előbbi, konkrét hardverkomponens-szállítóra vonatkozó előírásokat a Műszaki
követelményspecifikáció „11. Infrastruktúra” fejezetében foglaltak indokolják, jelesül, hogy a
Megrendelőnél jelenleg üzemeltett infrastruktúrához való szoros illeszkedés kifejezett elvárás
üzembiztonság, üzemeltethetőség és üzletmenet folytonosság biztosítása okán.
M/3. AT alkalmatlan a teljesítésre (közös AT-k), ha nem rendelkezik EN ISO 9001 és MSZ ISO/
IEC 27001 és MSZ ISO/IEC 20000-1:2019 vagy azokkal egyenértékű minőségirányítási rendszer
működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a szabványokban rögzítettekkel egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedésekkel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételi
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
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: 2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) A részvételi jelentkezést, ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren
(www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/
nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában
rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf, és/vagy excel, illetve zip/rar fájlformátumban
benyújtani szíveskedjenek!
2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha a részvételi jelentkezésbe, ajánlatban vmely dok. nem magyar
nyelven került csatolásra, úgy azt az RJ magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK RJ általi
fordítását elfogadja.
3)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös RJ-k konzorciális megállapodását.
4)Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
5)AK az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosítékot ír elő. AK az eljárásban való részvételt
10.000.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség
beálltáig (ajánlattételi határidő lejártáig!) kell az AK rendelkezésére bocsátania. keretszerződés
6)AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az RJ-t, akinek nem kell nemzeti elbánást
nyújtani, ill. azt az RJ-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti
elbánást nyújtani.
7)A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
- Felolvasólapot (EKR űrlap)

- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni
kell!) - cégszerűen aláírva
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) - cégszerűen aláírva
- a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
8)AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást és a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem
alkalmazza.
9)A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.
10)A III.1.2) és III.1.3)-P/1-3., és M/1-3. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt
igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
11)AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12)Irányadó idő: CET
13)Ha az AT, alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás
helyett a Kbt. 69. § (11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy
mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven
rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is.
14)Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015. (X.27.) Korm.r., 321/2015.(X.30.) Korm.r., 424/2017. (XII.19.)
Korm.r., Ptk.
15) Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszer: 1-2. részszempont: abszolút értékelés pontkiosztás, 3. részszempont: fordított arányosítás, Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek
részletes ismertetését a KD tart.
16.) Keretszerződés megkötésének feltétele: RJ-nek a Keretszerződés megkötésig legalább
300.000.000,- Ft/kár és 600.000.000,-Ft/év kártérítési limit nagyságú „Informatikai cégek Szakmai
felelősségbiztosítása” tárgyú vagy azzal egyenértékű szakmai felelősségbiztosítással, és fedezeti
értékű, a jelen eljárás szerinti tevékenységre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással kell
rendelkeznie. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a feltételről nyilatkoznia kell.
17.) Lényeges szerződéses feltételeket a Közbeszerzési Dokumentáció I. B) 7. pontja tartalmazza.
18) A felhívás III.1.3) M.2.1-5., 7-8. pontja tekintetében a bemutatott szakembereknek magyarul
írásban és szóban anyanyelvi szinten kell kommunikálniuk, vagy szakmailag kompetens
szinkrontolmács biztosítása szükséges a keretszerződés tervezetében rögzített feltételek szerint.
19)FAKSZ: dr. Morison Márk 01042
20) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Részekre történő ajánlattétel
nem lehetséges, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a rendszer megvalósításának és
rendszerintegrációjának felelősségét nem tudja megosztani több partner között, mivel a rendszer
kritikussága és egyedisége miatt célszerű, hogy egy Vállalkozó készítse a rendszert.
21) AK az alkalmassági követelményként felsorolt szakemberek mellett, szerződéskötési feltételként
előírja az alábbi szakemberek rendelkezésre állását:
- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű vezető szakértővel, aki több szakértő munkáját irányítja, és
aki legalább 36 hónapos, hálózati üzemirányítási rendszerek területén szerzett vezető szakértői
tapasztalattal rendelkezik, és aki a projekt megvalósításában más funkciót nem tölthet be,
- legalább 2 fő felsőfokú végzettségű, összesen legalább 36 hónapos, hálózati üzemirányítási
rendszerek területén szerzett szoftverfejlesztői tapasztalattal rendelkező szakemberrel, akik a projekt
megvalósításában más funkciót is betölthetnek,
- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, összesen legalább 36 hónapos tapasztalattal rendelkező
hálózati üzemirányítási rendszer alkalmazás üzemeltető szakemberrel, aki a projekt
megvalósításában más funkciót nem tölthet be,
- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, összesen legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal
rendelkező információ- és informatikai (legalább CISA minősítésű) biztonsági szakértővel, aki a
projekt megvalósításában más funkciót nem tölthet be,
- legalább 2 fő szakértővel (összesen legalább 3), akik egyenként legalább 36 hónap
rendszermérnöki tapasztalattal rendelkeznek (legalább 3 különböző projektben. Továbbá szükséges,
hogy a szakemberek egyenként rendelkezzenek az alábbi gyártói minősítések közül az egyiknek
az igazolásával (egy szakember több minősítést is igazolhat, de egy típusból csak a legmagasabb
meglévő verzió számít be):
•IBM Certified Specialist Midrange Storage Technical Support vagy azzal egyenértékű
•IBM Certified Deployment Professional Spectrum Protect vagy azzal egyenértékű
A szakemberek a projektben más funkciót betölthetnek.
- legalább 1 fő szakértővel (összesen legalább 2), akik rendelkeznek az alábbi gyártói minősítések
igazolásával:

• Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing & Switching vagy azzal egyenértékű
• Cisco Certified Network Professional (CCNP-SEC) Security vagy azzal egyenértékű
• Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE-C/S) Service Provider vagy azzal egyenértékű
A szakemberek a projektben más funkciót betölthetnek.
22) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti igazolások vizsgálatára a Kbt. 89.
§ c) pontja szerint kerül sor.
23) Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények meghatározása során a Kbt. 65. § (3) és (5)
bekezdésére tekintettel járt el.
Helyesen:
1) A részvételi jelentkezést, ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren
(www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/
nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában
rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf, és/vagy excel, illetve zip/rar fájlformátumban
benyújtani szíveskedjenek!
2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha a részvételi jelentkezésbe, ajánlatban vmely dok. nem magyar
nyelven került csatolásra, úgy azt az RJ magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK RJ általi
fordítását elfogadja.
3)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös RJ-k konzorciális megállapodását.
4)Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
5)AK az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosítékot ír elő. AK az eljárásban való részvételt
10.000.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség
beálltáig (ajánlattételi határidő lejártáig!) kell az AK rendelkezésére bocsátania. keretszerződés
6)AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az RJ-t, akinek nem kell nemzeti elbánást
nyújtani, ill. azt az RJ-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti
elbánást nyújtani.
7)A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
- Felolvasólapot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni
kell!)
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is)
- a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
8)AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást és a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem
alkalmazza.
9)A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.
10)A III.1.2) és III.1.3)-P/1-3., és M/1-3. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt
igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
11)AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12)Irányadó idő: CET
13)Ha az AT, alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás
helyett a Kbt. 69. § (11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy
mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven
rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is.
14)Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015. (X.27.) Korm.r., 321/2015.(X.30.) Korm.r., 424/2017. (XII.19.)
Korm.r., Ptk.
15) Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszer: 1-2. részszempont: abszolút értékelés pontkiosztás, 3. részszempont: fordított arányosítás, Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek
részletes ismertetését a KD tart.
16.) Keretszerződés megkötésének feltétele: RJ-nek a Keretszerződés megkötésig legalább
300.000.000,- Ft/kár és 600.000.000,-Ft/év kártérítési limit nagyságú „Informatikai cégek Szakmai
felelősségbiztosítása” tárgyú vagy azzal egyenértékű szakmai felelősségbiztosítással, és fedezeti
értékű, a jelen eljárás szerinti tevékenységre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással kell
rendelkeznie. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a feltételről nyilatkoznia kell.
17.) Lényeges szerződéses feltételeket a Közbeszerzési Dokumentáció I. B) 7. pontja tartalmazza.
18) A felhívás III.1.3) M.2.1-5., 7-8. pontja tekintetében a bemutatott szakembereknek magyarul
írásban és szóban anyanyelvi szinten kell kommunikálniuk, vagy szakmailag kompetens
szinkrontolmács biztosítása szükséges a keretszerződés tervezetében rögzített feltételek szerint.
19)FAKSZ: dr. Morison Márk 01042

20) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Részekre történő ajánlattétel
nem lehetséges, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a rendszer megvalósításának és
rendszerintegrációjának felelősségét nem tudja megosztani több partner között, mivel a rendszer
kritikussága és egyedisége miatt célszerű, hogy egy Vállalkozó készítse a rendszert.
21) AK az alkalmassági követelményként felsorolt szakemberek mellett, szerződéskötési feltételként
előírja az alábbi szakemberek rendelkezésre állását:
- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű vezető szakértővel, aki több szakértő munkáját irányítja, és
aki legalább 36 hónapos, hálózati üzemirányítási rendszerek területén szerzett vezető szakértői
tapasztalattal rendelkezik, és aki a projekt megvalósításában más funkciót nem tölthet be,
- legalább 2 fő felsőfokú végzettségű, összesen legalább 36 hónapos, hálózati üzemirányítási
rendszerek területén szerzett szoftverfejlesztői tapasztalattal rendelkező szakemberrel, akik a projekt
megvalósításában más funkciót is betölthetnek,
- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, összesen legalább 36 hónapos tapasztalattal rendelkező
hálózati üzemirányítási rendszer alkalmazás üzemeltető szakemberrel, aki a projekt
megvalósításában más funkciót nem tölthet be,
- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, összesen legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal
rendelkező információ- és informatikai (legalább CISA minősítésű) biztonsági szakértővel, aki a
projekt megvalósításában más funkciót nem tölthet be,
- legalább 2 fő szakértővel (összesen legalább 3), akik egyenként legalább 36 hónap
rendszermérnöki tapasztalattal rendelkeznek (legalább 3 különböző projektben. Továbbá szükséges,
hogy a szakemberek egyenként rendelkezzenek az alábbi gyártói minősítések közül az egyiknek
az igazolásával (egy szakember több minősítést is igazolhat, de egy típusból csak a legmagasabb
meglévő verzió számít be):
•IBM Certified Specialist - Storage Technical V2 (vagy magasabb, illetve gyártó által kiállított igazolás
alapján azzal egyenértékű)
•IBM Certified Deployment Professional - Spectrum Protect V8.1.6 (vagy magasabb, illetve gyártó
által kiállított igazolás alapján azzal egyenértékű)
A szakemberek a projektben más funkciót betölthetnek.
- legalább 1 fő szakértővel (összesen legalább 2), akik rendelkeznek az alábbi gyártói minősítések
igazolásával:
• Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing & Switching vagy azzal egyenértékű
• Cisco Certified Network Professional (CCNP-SEC) Security vagy azzal egyenértékű
• Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE-SP) Service Provider vagy azzal egyenértékű
A szakemberek a projektben más funkciót betölthetnek.
22) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti igazolások vizsgálatára a Kbt. 89.
§ c) pontja szerint kerül sor.
23) Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények meghatározása során a Kbt. 65. § (3) és (5)
bekezdésére tekintettel járt el.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:

Kiegészítő szójegyzék

Ajánlatkérő a jelen hirdetmény megjelenésével a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja a
kiegészítő tájékoztatásban foglalt tartalommal.
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

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (23845/2020)
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: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: balatoni.zoltan@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Welcome 3 irányítási rendszer továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001089572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212421-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Welcome 3 irányítási rendszer továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212421-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Gyógyfürdői Zrt. telephelyein( bővebben a
szerződé s tervezetében részletezve).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Budapest Gyógyfürdői Zrt. rendelkezik a Welcome 3 fürdőirányítási rendszer időben korlátlan, térben a Zrt.
telephelyeire korlátozott használati jogával.
A beszerzés célja a Welcome 3 havária fürdőirányítási rendszer továbbfejlesztése (szoftverfejlesztése),
beüzemelése, a szükséges infrastruktúra kialakítása, a meglévő eszközök integrálásával a Budapest
Gyógyfürdői Zrt. telephelyein( bővebben a szerződé s tervezetében részletezve). Az AK üzemeltetésében
lévő telephelyeken jelenleg összesen 73 darab elektronikusan vezérelt kapu, 48 darab óraelnyelő, 90 darab
pénztár, 156 darab fali terminál, 52 darab online átlépési pont működik.
A részletes feladatleírás a műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: 2019/10/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/10/02 (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 209 - 511126
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Welcome 3 irányítási rendszer továbbfejlesztése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/16 (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: Beks Kommunikációs Technika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43572614
Postai cím: Rákóczi Utca 21.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
E-mail: info@beks.hu
Telefon: +36 52523210
Internetcím(ek): (URL) www.beks.hu
Fax: +36 52523213
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: 145000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás dátuma 2020. december 14.
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:
2020/12/28 (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):

72212421-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212421-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Gyógyfürdői Zrt. telephelyein( bővebben a
szerződé s tervezetében részletezve).
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapest Gyógyfürdői Zrt. rendelkezik a Welcome 3 fürdőirányítási rendszer időben korlátlan, térben a Zrt.
telephelyeire korlátozott használati jogával.
A beszerzés célja a Welcome 3 havária fürdőirányítási rendszer továbbfejlesztése (szoftverfejlesztése),
beüzemelése, a szükséges infrastruktúra kialakítása, a meglévő eszközök integrálásával a Budapest
Gyógyfürdői Zrt. telephelyein( bővebben a szerződé s tervezetében részletezve). Az AK üzemeltetésében
lévő telephelyeken jelenleg összesen 73 darab elektronikusan vezérelt kapu, 48 darab óraelnyelő, 90 darab
pénztár, 156 darab fali terminál, 52 darab online átlépési pont működik.
A részletes feladatleírás a műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/10/02 (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: 145000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Beks Kommunikációs Technika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43572614
Postai cím: Rákóczi Utca 21.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
E-mail: info@beks.hu
Telefon: +36 52523210
Internetcím(ek): (URL) www.beks.hu
Fax: +36 52523213
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): Módosult szövegrészek:
„Fejlesztői Órakeret” jelenti a Rendszer fejlesztéséhez szükséges, a Szerződő Fél által biztosított,
a BGYH igényei alapján a kifejlesztett, a Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalmon túli funkciók
kialakítására felhasználható 1000 (ezer) óra fejlesztői keretet. A Fejlesztői Órakeret részbeni vagy
teljes lehívására a BGYH számára a jelen szerződés 3.6. pontja szerinti 986 (kilencszáznyolcvanhat)
napos határidő lejártát követő egy (1) éven belül van lehetősége.
3.2 A Követelményspecifikációra vonatkozó javaslatot a Szerződő Fél a PAD elfogadását
követő 30 (harminc) napon belül köteles átadni a BGYH részére azzal, hogy legalább három
alkalommal iterációra kerül sor. A Követelményspecifikációra vonatkozó javaslatot a BGYH
véleményezi. A BGYH a Követelményspecifikációra vonatkozó észrevételeit a javaslat átvételétől
számított legkésőbb 10 (tíz) napon belül közli írásban a Szerződő Féllel, majd a Felek a PAD
elfogadását követő 330 napon belül elfogadják a Követelményspecifikációt. Amennyiben a BGYH
a Követelményspecifikációra vonatkozó észrevételeit a javaslat átvételétől számított legkésőbb 10
(tíz) napon belül nem teszi meg írásban, úgy a Követelményspecifikációra vonatkozóan a Szerződő
Fél által tett javaslat a BGYH részéről elfogadottnak tekintendő. Elfogadott Követelményspecifikáció
nélkül az Üzemi Próba nem kezdhető meg.
3.3 A Rendszertervnek a fejlesztés megkezdéséhez szükséges változatát a Szerződő Fél a
Követelményspecifikáció Felek általi elfogadását követő 90 napon belül köteles megküldeni BGYH
részére. A Próbaüzem megkezdésekor Szerződő Fél köteles megküldeni a BGYH részére a
Rendszertervnek a rendszer megvalósulását tartalmazó változatát azzal, hogy legalább egyszer
iterációra kerül sor. A BGYH a Rendszerterv javaslatának kézhezvételétől számított legkésőbb 7
(hét) napon belül közli írásban a Szerződő Féllel a Rendszertervre vonatkozó észrevételeit, melyet a
Felek ezt követően 10 napon belül közösen fogadnak el.
3.4 A Szerződő Fél a PAD elfogadását követő 921 (kilencszázhuszonegy) napon belül, a Műszaki
Leírásban meghatározott három fejlesztési fázisban elvégzi a Szoftver Elemekkel kapcsolatos
fejlesztési tevékenységet, melynek eredményeképpen átadja a BGYH részére a Szoftver Elemeket
tesztelésre, valamint a tesztelési tervet. A BGYH az átadást és tesztelést követően dönthet arról,
hogy a Rendszer telepíthető és Üzemi Próbára bocsájtható. Amennyiben a BGYH a Rendszer
bevezetése mellett dönt, úgy fejlesztési fázisonként 1 (egy) Üzemi Próbát tart. Amennyiben BGYH
nem dönt a Rendszer bevezetése mellett, sikeresnek minősül a Szoftver Elemekkel kapcsolatos
fejlesztési tevékenység, ha azt a BGYH telepíthetőnek minősítette.
3.6 Amennyiben BGYH úgy dönt, hogy bevezeti a Rendszert, úgy a PAD elfogadásától számított 986
(kilencszányolcvanhat) napon belüli – ideértve az Üzemi Próba időszakokat – sikeres befejezésének
Szerződő Félnek felróható elmaradása a jelen Szerződésben rögzített módon szankcionálható a
BGYH által. Amennyiben a Szerződő Fél a Szoftver Elemekkel kapcsolatos fejlesztési tevékenységét
határidőben elvégzi, és egy legalább 50 (ötven) napos, a fürdőkre vonatkozó Üzemi Próba időszak
nem áll a Szerződő Fél rendelkezésére, úgy a jelen pont szerinti 986 (kilencszáznyolcvanhat) napos
határidő az 50 (ötven) nap biztosításához szükséges mértékkel meghosszabbodik. A PAD-ban
meghatározott eljárásrendben rögzített határidők BGYH általi be nem tartása kizárja a Szerződő Fél
egyidejű késedelmét.
3.10 A Fejlesztői Órakerethez kapcsolódó igényeit BGYH írásban, Követelményspecifikáció szintű
tartalom meghatározással igazolható módon köteles megküldeni a Szerződő Partner részére.
A Fejlesztői Órakeret részbeni vagy teljes lehívására a BGYH számára a jelen szerződés 3.6.
pontja szerinti 986 (kilencszáznyolcvanhat) napos határidő lejártát követő egy (1) éven belül van
lehetősége. A Szerződő Fél számára – a felek rövidebb határidőt tartalmazó megállapodása
hiányában – a BGYH általi lehívástól számított egy (1) év áll rendelkezésre az adott fejlesztés
megvalósítására.
• 3.4 pontban meghatározott első fejlesztési fázis teljesítésekor 25%,
• 3.4 pontban meghatározott második fejlesztési fázis teljesítésekor további 35%,
• 3.4 pontban meghatározott harmadik fejlesztési fázis teljesítésekor további 30%,
• 3.3 pontban meghatározott Rendszertervnek a rendszer megvalósulását tartalmazó változatának
átadásakor és a Próbaüzem sikeres lefolytatásakor további 10%.
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 Megrendelő által üzemeltetett fürdők előre nem prognosztizálható
forgalom csökkenése, miatt a Megrendelő kérésére a fejlesztések bevezetésének időbeli
átütemezésére van szükség. A COVID-19 vírus okozta veszélyhelyzet, majd a 2020.09.01-tól
elrendelt beutazási korlátozások, és az azzal együtt járó fürdővendégszám csökkenés olyan,
előre nem látható körülményt teremtett, melynek bekövetkezését az ajánlatkérő a közbeszerzési
igényének megfogalmazásakor nem láthatott előre.
Az alapszerződés teljesítési és fizetési ütemezése szerint Megrendelő 2020-ban a teljes
szerződéses összeg megfizetésére lett volna köteles, ami különösen jelentős anyagi terhet
jelentett volna a Társaságnak a világjárvány miatt életbe léptetett működési korlátozás mellett. A
pandémiás helyzet a vállalkozó oldalán is előre nem tervezhető problémákat okozott, ugyanakkor
a felek továbbra is elkötelezettek a szerződés változatlan tárgyi tartalmú teljesítése mellett. Jelen
módosítást a gazdasági környezetben előre nem tervezhető káros hatások fellépésének kezelése
indokolja .
Fentiek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) alapján a
követelmény specifikáció elfogadásának és a fejlesztések bevezetése és az ahhoz kapcsolódó
kifizetések átütemezése vonatkozásában. A szerződés módosítás következtében a szerződés
ellenértéke nem, csak az ellenérték kifizetésének ütemezése változik meg, ezért nem változtatja
meg a szerződés általános jellegét.
Fentiek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontja és
a (4)bekezdés c) pontja alapján a fejlesztések bevezetése és az ahhoz kapcsolódó kifizetések
átütemezése vonatkozásában.
141. § (2) 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
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.
141.§(4) bekezdés c)
(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:
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.
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: 145000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 145000000 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

Fővárosi Törvényszék (24347/2020)
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: Fővárosi Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: AK02438
Postai cím: Markó utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veress Tibor
Telefon: +36 13546520
E-mail: veresst@fovarosit.birosag.hu
Fax: +36 13546059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Fővárosi Törvényszék öt épületének takarítási munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 78-82.)
épületének takarítási munkái
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:

90919200-4
90919100-3
90911300-9
90914000-7

90620000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 78-82.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (1211 Budapest, II. Rákóczi
Ferenc utca 78-82.) épületének belső rendszeres- és éves nagytakarítási munkáinak elvégzésére a
közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikáció alapján 2018. január 01. napjától 2020.
december 31. napjáig terjedő határozott idő alatt, azaz, 36 hónap időtartamban.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 78-82. szám
alatti épülete 2.775 m2 összes szintterületén belső rendszeres- és éves nagytakarítási feladatok,
valamint 961 m2 ablakfelület tisztítása. Továbbá az épületen kívüli takarítandó külső terület
összesen 635 m2.
A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(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: 2018/01/01 (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:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 020 - 042267
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (1211
Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 78-82.) épületének takarítási munkái
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: : Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail: titkarsag@s-group.hu
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: 24497470 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás aláírására 2020. december 18. napján került sor.
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:
2020/12/28 (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):

90919200-4
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:

90919200-4

Kiegészítő szójegyzék

90919100-3
90911300-9
90914000-7
90620000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 78-82.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc
utca 78-82.) épületének belső rendszeres- és éves nagytakarítási munkáinak elvégzésére a közbeszerzési
dokumentumban részletezett specifikáció alapján 2018. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő határozott idő alatt, azaz, 36 hónap időtartamban.
A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 78-82. szám alatti
épülete 2.775 m2 összes szintterületén belső rendszeres- és éves nagytakarítási feladatok, valamint 961
m2 ablakfelület tisztítása. Továbbá az épületen kívüli takarítandó külső terület összesen 635 m2. A részletes
elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban voltak megtalálhatók
(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: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 26628042
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bathyány utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: HU
E-mail: titkarsag@s-group.hu
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): Szerződő Felek a szerződés időbeli hatályát 2021. január 01 napjától 2021. január 31.
napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítják.
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 Szerződés fentiek szerinti módosítása a Kbt. 141.
§ (6) bekezdése szerinti nem minősül lényeges szerződésmódosításnak, ezért a Szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható. A szerződésmódosítás olyan rövid idővel
növeli meg a Vállalkozási szerződés eredeti időbeli hatályát, illetve a vállalkozási díj összegét,
amely minimális módosulást eredményez a szerződés eredeti feltételeihez képest. A módosítás
a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg; illetve a szerződés tárgyát az eredeti
szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
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: 25869840 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 26628042 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

Fővárosi Törvényszék (24348/2020)
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: Fővárosi Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: AK02438
Postai cím: Markó utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veress Tibor
Telefon: +36 13546520
E-mail: veresst@fovarosit.birosag.hu
Fax: +36 13546059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Fővárosi Törvényszék öt épületének takarítási munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/b) épületének takarításai
munkái
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:

90919200-4
90919100-3
90911300-9
90914000-7

90620000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/b)
épületének belső rendszeres- és éves nagytakarítási munkáinak elvégzésére a közbeszerzési
dokumentumban részletezett specifikáció alapján 2018. január 01. napjától 2020. december 31.
napjáig terjedő határozott idő alatt, azaz 36 hónap időtartamban.

A Budai Központi Kerületi Bíróság 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b szám alatti épülete 4.122 m2
összes szintterületén belső rendszeres- és éves nagytakarítási feladatok, valamint 1.401 m2
ablakfelület tisztítása. Továbbá az épületen kívüli takarítandó külső terület összesen 380 m2, illetve
mélygarázs és parkolók területe összesen 360 m2.
A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(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: 2018/01/01 (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:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 020 - 042267
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest,
Budakeszi út 51/b) épületének takarításai munkái
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail: titkarsag@s-group.hu
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: 30660854 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás aláírására 2020. december 18. napján került sor.
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:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

90911200-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:

90919200-4

Kiegészítő szójegyzék

90919100-3
90911300-9
90914000-7
90620000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/b)
épületének belső rendszeres- és éves nagytakarítási munkáinak elvégzésére a közbeszerzési
dokumentumban részletezett specifikáció alapján 2018. január 01. napjától 2020. december 31.
napjáig terjedő határozott idő alatt, azaz 36 hónap időtartamban.
A Budai Központi Kerületi Bíróság 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b szám alatti épülete 4.122
m2 összes szintterületén belső rendszeres- és éves nagytakarítási feladatok, valamint 1.401
m2 ablakfelület tisztítása. Továbbá az épületen kívüli takarítandó külső terület összesen 380 m2,
illetve mélygarázs és parkolók területe összesen 360 m2.
A részletes elvárások az egyéb közbeszerzési dokumentumokban voltak megtalálhatók.
(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: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 33327456
Pénznem: HUF

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

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bathyány utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: HU
E-mail: titkarsag@s-group.hu
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): Szerződő Felek aszerződés időbeli hatályát 2021. január 01 napjától 2021. január 31.
napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítják.
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 Szerződés fentiek szerinti módosítása a Kbt. 141.
§ (6) bekezdése szerinti nem minősül lényeges szerződésmódosításnak, ezért a Szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható. A szerződés módosítás olyan rövid idővel
növeli meg a Vállalkozási szerződés eredeti időbeli hatályát, illetve a vállalkozási díj összegét,
amely minimális módosulást eredményez a szerződés eredeti feltételeihez képest. A módosítás
a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg; illetve a szerződés tárgyát az eredeti
szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
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: 32378496 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 33327456 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (24442/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pete István hadnagy
Telefon: +36 14651800
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 13403129
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vegyszer-reagens KM - KLDO II.
Hivatkozási szám: EKR000503662019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
33696000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Bakteriológiai (biokémiai próbák, gyorstesztek)
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 1134
Budapest, Róbert Károly körút 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A KLDO Klinikai Mikrobiológiai Részleg bakteriológiai vizsgálataihoz biokémiai próbák és bakteriológiai
gyorstesztek, reagensek szállítása az alábbi tételekre, tervezett éves vizsgálatszámok teljesítéséhez.
Tervezett vizsgálatok Összes tervezett vizsgálatszám/év
Staphylococcus Koaguláz próba vizsgálatszám:300
Streptococcus csoport teszt vizsgálatszám:240
V Faktor vizsgálatszám:10
X + V Faktor vizsgálatszám:10
X Faktor vizsgálatszám:10
Indole Reagens vizsgálatszám:10
PYR reagens vizsgálatszám:10
PBP 2 LATEX AGLUTINÁCIÓ TEST vizsgálatszám:150

Streptococcus pneumoniae teszt (telepből) vizsgálatszám:60
SALMONELLA teszt (telepből) vizsgálatszám:50
SHIGELLA teszt (telepből) vizsgálatszám:50
CAMPYLOBACTER teszt (telepből) vizsgálatszám:200
TRANSPORT MEDIUM REZGŐ PÁLCÁS vizsgálatszám:250
TRANSPORT MEDIUM VATTA PÁLCÁS vizsgálatszám:13 000
(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: 2020 /S 185 - 446297
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GATEBO/63-82/2020 Rész száma: 8 Elnevezés: Bakteriológiai (biokémiai próbák,
gyorstesztek)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/06/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77507677
Postai cím: Baross Utca 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: tender@diagon.com
Telefon: +36 13696500
Internetcím(ek): (URL) www.diagon.com
Fax: +36 13696301
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: 12522440 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2020.12.18.
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. § 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:
2020/12/28 (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):

33696000-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696500-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 1134
Budapest, Róbert Károly körút 44.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KLDO Klinikai Mikrobiológiai Részleg bakteriológiai vizsgálataihoz biokémiai próbák és bakteriológiai
gyorstesztek, reagensek szállítása az alábbi tételekre, tervezett éves vizsgálatszámok teljesítéséhez.
Tervezett vizsgálatok Összes tervezett vizsgálatszám/év
Staphylococcus Koaguláz próba vizsgálatszám:300
Streptococcus csoport teszt vizsgálatszám:240
V Faktor vizsgálatszám:10
X + V Faktor vizsgálatszám:10
X Faktor vizsgálatszám:10
Indole Reagens vizsgálatszám:10
PYR reagens vizsgálatszám:10
PBP 2 LATEX AGLUTINÁCIÓ TEST vizsgálatszám:150
Streptococcus pneumoniae teszt (telepből) vizsgálatszám:60
SALMONELLA teszt (telepből) vizsgálatszám:50
SHIGELLA teszt (telepből) vizsgálatszám:50
CAMPYLOBACTER teszt (telepből) vizsgálatszám:200
TRANSPORT MEDIUM REZGŐ PÁLCÁS vizsgálatszám:250
TRANSPORT MEDIUM VATTA PÁLCÁS vizsgálatszám:13 000
(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: 12522440

Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77507677
Postai cím: Baross Utca 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: tender@diagon.com
Telefon: +36 13696500
Internetcím(ek): (URL) www.diagon.com
Fax: +36 13696301
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): 2020. október 19. napján kelt levelében Eladó jelezte, hogy a szerződésben foglalt termék
helyett más terméket tud biztosítani, tekintettel arra, hogy a gyártó tájékoztatása szerint csak 2021.
márciusában lesz a szerződés szerinti termék újra elérhető. Eladó jelezte, hogy a helyettesítő termék
maradéktalanul teljesíti az előírt feltételeket, műszaki leírásokat, egységára azonos a cserélendő
termékével.
Felek hivatkoztak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
és a Ptk. 6:191. § (1) bekezdés alapján a szerződést módosították.
1,) Eladó a módosítás aláírásával a szerződésben foglalt termék helyett a a helyettesítő terméket
szállítja Vevő részére.
2,) Felek rögzítik, hogy Eladó a helyettesítő terméket ugyanazon az áron, ugyanazon feltételekkel
biztosítja Vevő részére, mint a helyettesítendő terméket.
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: 2020. október 19. napján kelt levelében Eladó jelezte, hogy a
szerződésben foglalt termék helyett más terméket tud biztosítani, tekintettel arra, hogy a gyártó
tájékoztatása szerint csak 2021. márciusában lesz a szerződés szerinti termék újra elérhető. Eladó
jelezte, hogy a helyettesítő termék maradéktalanul teljesíti az előírt feltételeket, műszaki leírásokat,
egységára azonos a cserélendő termékével.
Felek hivatkoztak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
és a Ptk. 6:191. § (1) bekezdés alapján a szerződést módosították.
1,) Eladó a módosítás aláírásával a szerződésben foglalt termék helyett a a helyettesítő terméket
szállítja Vevő részére.
2,) Felek rögzítik, hogy Eladó a helyettesítő terméket ugyanazon az áron, ugyanazon feltételekkel
biztosítja Vevő részére, mint a helyettesítendő terméket.
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: 12522440 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12522440 Pénznem: HUF

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

Nemzeti Földügyi Központ (24471/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK18354
Postai cím: Bosnyák tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Beáta
Telefon: +36 14676700
E-mail: beata.bognar@nfk.gov.hu
Fax: +36 14676700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfk.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Bács-Kiskun megye
Hivatkozási szám: 2002
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
71355000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Bács-Kiskun megye
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun megye, Ajánlatkérő székhelye (1149
Budapest, Bosnyák tér 5.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 401 db
kiinduló földrészlet vonatkozásában
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/27 (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 218 - 535555
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2002 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Bács-Kiskun megye
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Roden Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Villám u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Mért Pont Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Villám u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Team-FÖLD Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 38. IV/29
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
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: 46094950 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2020.12.21

Karakterkorlát miatt a VII.2.2) pont folytatása: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során
teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szerint a pandémiára tekintettel
2020. március 18. napjától betiltásra kerültek a közösségi összejövetelek, így az egyezségi
tárgyalások megtartására nem volt lehetőség.
A 2020. november 4. napján hatályba lépett a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3)
Korm. rendelet. A kialakult helyzetre tekintettel a szerződés tárgyát képező 3 db kiinduló földrészlet
esetében az első egyezségi tárgyalás megtartására nem került sor.
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ a (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak:
-ca) a módosítást olyan körülmények tették lehetővé, 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 (jelen
szerződésmódosítással az ellenérték összege csökken).
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. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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):

71355000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:

71510000-6

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun megye, Ajánlatkérő székhelye (1149
Budapest, Bosnyák tér 5.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 401 db
kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/08/24 (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: 46094950
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Roden Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Villám u. 13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Mért Pont Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Villám u. 13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Team-FÖLD Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 38. IV/29.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA
A 2. pontban ismertetett okok miatt Felek a Szerződés 3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pont 3.1.
pontját az alábbiak szerint módosítják:
1. sz. szerződésmódosítás előtt:
„Jelen szerződést a Felek az utolsóként aláíró Fél aláírásának napját követő naptól számított 450
napig terjedő határozott időtartamra kötik.”
1. sz. szerződésmódosítás után:
„A szerződés teljesítési határideje az eljárás akadályozó ok megszűnését követő 205. napig tart.”
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 élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során
teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szerint a pandémiára tekintettel
2020. március 18. napjától betiltásra kerültek a közösségi összejövetelek, így az egyezségi
tárgyalások megtartására nem volt lehetőség.
A 2020. november 4. napján hatályba lépett a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3)
Korm. rendelet. A kialakult helyzetre tekintettel a szerződés tárgyát képező 3 db kiinduló földrészlet
esetében az első egyezségi tárgyalás megtartására nem került sor.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3) pontban
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 46094950 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 46094950 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nemzeti Földügyi Központ (24493/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK18354
Postai cím: Bosnyák tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Beáta
Telefon: +36 14676700
E-mail: beata.bognar@nfk.gov.hu
Fax: +36 14676700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfk.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Zala Megye
Hivatkozási szám: 2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
71355000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Zala Megye
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Zala megye, Ajánlatkérő székhelye (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt
földmérési munkák elvégzésére a Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal illetékességi
területén, összesen 375 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/27 (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 218 - 535555
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2018 Rész száma: 18 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Zala megye
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/04 (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: Földmérő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Garay u. 21.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
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: 40050000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2020.12.21
Karakterkorlát miatt a VII.2.2) pont folytatása:
2.2. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló
46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szerint a pandémiára tekintettel 2020. március 18. napjától
betiltásra kerültek a közösségi összejövetelek, így az egyezségi tárgyalások megtartására nem volt
lehetőség.
A 2020. november 4. napján hatályba lépett a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3)
Korm. rendelet. A kialakult helyzetre tekintettel a szerződés tárgyát képező 3 db kiinduló földrészlet
esetében az első egyezségi tárgyalás megtartására nem került sor.
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ a (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak:
-ca) a módosítást olyan körülmények tették lehetővé, 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 (jelen
szerződésmódosítással az ellenérték összege csökken).
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. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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):

71355000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71510000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala megye, Ajánlatkérő székhelye (1149 Budapest,
Bosnyák tér 5.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt
földmérési munkák elvégzésére a Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal illetékességi
területén, összesen 373 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/08/24 (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: 39836400
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Földmérő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Garay u. 21.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: HU

E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA
A szerződésben foglalt rendelkezések alábbi pontjainak változtatására van szükség.
3.1. A 2.1. pontban ismertetett okok miatt a Felek a Szerződés 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA pontját a
következőkre módosítják:
szerződésmódosítás előtt:
„Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt
földmérési munkák elvégzésére a Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal illetékességi
területén, összesen 375 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.”
szerződésmódosítás után:
„Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt
földmérési munkák elvégzésére a Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal illetékességi
területén, összesen 373 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.”
3.2. A 3.1 pont szerinti kiinduló földrészlet mennyiségének változása miatt Felek a Szerződés 4.
ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE pont harmadik bekezdését a következőkre módosítják:
szerződésmódosítás előtt:
„A szerződés teljes vállalkozási díja: 40 050 000 Ft + ÁFA, azaz negyvenmillió-ötvenezer forint +
ÁFA.”
szerződésmódosítás után:
„A szerződés teljes vállalkozási díja: 39 836 400 Ft + ÁFA, azaz harminckilencmilliónyolcszázharminchatezer forint + ÁFA.”
3.3. A 2.2. pontban ismertetett okok miatt Felek a Szerződés 3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pont
3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
1. sz. szerződésmódosítás előtt:
„Jelen szerződést a Felek az utolsóként aláíró Fél aláírásának napját követő naptól számított 450
napig terjedő határozott időtartamra kötik.”
1. sz. szerződésmódosítás után:
„A szerződés teljesítési határideje az eljárás akadályozó ok megszűnését követő 205. napig tart.”
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: 2.1.A Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal a
részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes
szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti járási hivatali
adatszolgáltatás során tájékoztatta megrendelőt, hogy a Becsehely zártkert 10402, és a Petrivente
külterület 025/8 helyrajzi számú földrészletek 1/1 tulajdonba kerültek. Az érintett földrészletek
vonatkozásában a megosztási eljárás nem folytatható le a 374/2014 (XII.31.) Korm. rendelet
szabályai szerint.
2.2.Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szerint a pandémiára tekintettel 2020. március 18. napjától
betiltásra kerültek... Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3) pontban
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 40050000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 39836400 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. (24337/2020)
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: Változáskezelési Osztály
Telefon: +361-802-57-69
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 1 436-8560
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: Tervezési szerződés a Budapest, Galvani utca - Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek elkészítésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a Budapest, Galvani utca - Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek elkészítésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tervezési feladat a Budapest, Galvani utca - Illatos út vonalában építendő útra - amely tartalmazza a Galvani
és Soroksári Duna hidakat - vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány, Natura
2000 hatásbecslés elkészítése és környezetvédelmi engedély megszerzése. Építési engedélyezési tervek
elkészítése a Budapest, Galvani utca - Illatos út vonalában építendő útra.
A Galvani híd esetében a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatandó egy változat. A Soroksári híd
esetében több változat mutatandó be, amelyből a tervzsűri által kiválasztott szerkezetre el kell készíteni az
engedélyezési tervet is.

A tervezendő útszakasz a Fehérvári úttól kezdődően a Galvani utca meglévő szakaszának átépítésével
kapcsolódik a Galvani Duna hídhoz, majd Csepel szigetcsúcson keresztül új nyomvonalon haladva
folytatódik a Soroksári Duna-ági hídon keresztül a meglévő Illatos út átépítésével az Üllői úti csomópontig.
Összesen 7,45 km egybefüggő 2x2 sáv közút részletes elemei:
- 2x2 sávos keresztmetszettel, 2,35 km útátépítés + 1,5 km új út a Fehérvári út - Szerémi út (6. sz. út)
valamint a Soroksári út - Üllői út közötti szakaszokon irányhelyes kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával,
- 2x3 sávos keresztmetszettel 0,4 km útátépítés + 3,2 km új út a Szerémi út (6. sz. út)- Csepel sziget Soroksári út közötti szakaszon irányhelyes kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával,
- 7 db csomópont,
- 2x3 sávos 2 db új közúti Duna híd (Galvani híd, Soroksári híd) irányhelyes kerékpáros és gyalogos
infrastruktúrával. A hidak legnagyobb nyílásának mérete 110 m-nél várhatóan nagyobb lesz a folyószakaszra
vonatkozó hajózási előírások miatt.
A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 121 - 245538
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500011642 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés a Budapest, Galvani utca Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány és
építési engedélyezési terveinek elkészítésére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/07 (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: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
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: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/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: 1 186 900 000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Tervezési szerződés 3. számú módosításának aláírása 2020. december 21., amely a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontja és (6) bekezdés alapján került módosításra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottsága
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):
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 Döntőbizottsága
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):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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):

71000000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

71320000-7

További tárgyak:
71356400-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladat a Budapest, Galvani utca - Illatos út vonalában építendő útra - amely tartalmazza a
Galvani és Soroksári Duna hidakat - vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány,
Natura2000 hatásbecslés elkészítése és környezetvédelmi engedély megszerzése. Építési engedélyezési
tervek elkészítése a Budapest, Galvani utca - Illatos út vonalában építendő útra.
A Galvani híd esetében a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatandó egy változat. A Soroksári
hídesetében több változat mutatandó be, amelyből a tervzsűri által kiválasztott szerkezetre el kell készíteni
az engedélyezési tervet is.
A tervezendő útszakasz a Fehérvári úttól kezdődően a Galvani utca meglévő szakaszának átépítésével
kapcsolódik a Galvani Duna hídhoz, majd Csepel szigetcsúcson keresztül új nyomvonalon haladva
folytatódik a Soroksári Duna-ági hídon keresztül a meglévő Illatos út átépítésével az Üllői úti csomópontig.
Összesen 7,45 km egybefüggő 2x2 sáv közút részletes elemei:
- 2x2 sávos keresztmetszettel, 2,35 km útátépítés + 1,5 km új út a Fehérvári út - Szerémi út (6.
sz. út)valamint a Soroksári út - Üllői út közötti szakaszokon irányhelyes kerékpáros és gyalogos
infrastruktúrával,
- 2x3 sávos keresztmetszettel 0,4 km útátépítés + 3,2 km új út a Szerémi út (6. sz. út)- Csepel sziget Soroksári út közötti szakaszon irányhelyes kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával,
- 7 db csomópont,
- 2x3 sávos 2 db új közúti Duna híd (Galvani híd, Soroksári híd) irányhelyes kerékpáros és
gyalogosinfrastruktúrával. A hidak legnagyobb nyílásának mérete 110 m-nél várhatóan nagyobb lesz a
folyószakaszra vonatkozó hajózási előírások miatt.
A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési 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: 2017/06/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (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: 1 663 219 829
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
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: UNITEF'83 Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
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): Megrendelői oldalon a számlavezető pénzügyi intézmény és bankszámlaszám az alábbiak
szerint módosul:
számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár
számlaszáma: 10023002-00337380-00000093
Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. A szerződés tárgya
Miután Megrendelő elfogadta a Tervező ajánlatát, a Tervező elvállalja a Budapest, Galvani
utca - Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti
hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek, továbbá döntéselőkészítő tanulmány
elkészítését. A tervezési feladat részletes leírását a Szerződés 2. sz. mellékletét képező Tervezési
feladat tartalmazza. Szerződő Felek a szolgáltatás oszthatatlanságában állapodnak meg. A projekt
azonosítószáma (PST): K000.01”
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. sz. mellékletét képező Tervezési feladat „Az Új Dunahídhoz kapcsolódó úthálózat II. szakasz (Gubacsi út - Üllői út közötti szakasz) döntéselőkészítő
tanulmány” tervezési feladatleírással egészül ki.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1. pontja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára
tekintettel az alábbiak szerint módosul:
„3.1. A Tervezőt a 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti
meg: 1.663.219.829,- Ft, azaz Egymilliárd-hatszázhatvanhárommillió-kétszáztizenkilencezernyolcszázhuszonkilenc forint.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5. pontja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel
az alábbiak szerint módosul:
„5. Határidő
Szerződő Felek a Tervezési feladatot a teljesítési határidők tekintetében két szakaszra osztják az
alábbiak szerint:
módosított I. szakasz: a Fehérvári út-Galvani út csomópont és az Illatos út irányába vezető,
Ráckevei-Soroksári Duna-hídhoz kapcsolódó közúti csomópontrendszer (Gubacsi úti
csomópontrendszer) közötti szakasz,
módosított II. szakasz: Illatos út irányába vezető, Ráckevei-Soroksári Duna-hídhoz kapcsolódó
közúti csomópontrendszertől (Gubacsi úti csomópontrendszertől) az Üllői útig tartó szakasz.
Tervező a Tervezési feladatot
- a módosított I. tervezési szakasz tekintetében a bírálat céljából leszállított engedélyezési terv
alapján hozott továbbtervezésre vonatkozó döntést követő 200. nap teljesítési határidőig (2021.
május 8.),

- a módosított II. tervezési szakasz tekintetében pedig a módosított II. szakasz továbbtervezésére
vonatkozó döntést követő 200. nap teljesítési határidőig („Határidő”) az alábbiakban meghatározott
Ütemezés szerint köteles elvégezni:
5. számú A módosított I. szakasz tekintetében elvégzett, valamint az I/2. szakasz tekintetében
időarányosan elvégzett, komplett engedélyezési tervek leszállítása tervbírálat céljából, a kisajátítási
terveket is beleértve. A Tanulmányterv és az urbanisztikai koncepció elfogadásától számított 194.
nap (2020.08.17.)
6. számú A módosított I. szakasz tekintetében bírálat céljából leszállított engedélyezési terv alapján
hozott továbbtervezésre vonatkozó döntést követő 30. nap (2020.11.19.)
7. számú A módosított I. szakasz tekintetében bírálat céljából leszállított engedélyezési terv alapján
hozott továbbtervezésre vonatkozó döntést követő 50. nap (2020.12.09.)
8. számú A módosított I. szakasz tekintetében bírálat céljából leszállított engedélyezési terv alapján
hozott továbbtervezésre vonatkozó döntést követő 200. nap (2021.05.08.)
9. számú Módosított II. szakasz tekintetében Döntéselőkészítő Tanulmány (DET) leszállítása
társadalmi egyeztetés céljából 2020. augusztus 31.
10. számú Módosított II. szakasz tekintetében végleges Döntéselőkészítő Tanulmány (DET)
leszállítása. 2020. november 30.
A határidők módosításából adódóan a Szerződés 5.3. pontja szerinti számlázási ütemterv is
módosul.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre
nem látható jellegének magyarázata: Felek által a Szerződés megkötése során nem volt előre
látható,hogy Budapest és a Fővárosi Aggl.Fejleszt. Felelős Államtitkárának 2020.03.31.én
kelt BFAF/1/8/2020 iktatószámon kiadott FKT Elrendelőben rendelkezik a Szerződés szerinti
szakaszhatárok ismételt módosításáról, továbbá a módosított II. szakasz tekintetében elvégzendő új
tervezési feladatokról.FKT Elrendelőből eredően,továbbá a Harmadik felekkel történt egyezetetések
alapján olyan előre nem látható tervezési feladatok elvégzése szükséges,amelyek többlet
időráfordítást igényeltek,ezért a Szerződés szerinti határidők és részfeladatok, valamint a számlázási
ütemterv módosítása szükséges.Emellett a Szerződés megkötésekor előre nem ismert további
költségterhek és elmaradó költségtételek is felmerültek, melyek miatt a Tervezői díj módosítása
is szükségessé vált.A módosítással érintett változásokat a Felek kellő gondossággal eljárva sem
láthatta előre.Módosítás Kbt.141.§(4)c)pontja alapján és Megrendelő adatváltozás 141.§(6)alapján.
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: 1518445000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1663219829 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

Szigetvár Város Önkormányzat (24217/2020)
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: Szigetvár Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70316056
Postai cím: Zrínyi Tér 1.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vass Péter
Telefon: +36 73514300
E-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu
Fax: +36 73514349
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TOP, EFOP pályázatokhoz kapcsolódó árubeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000149482020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: II. rész: Informatika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

30000000-9

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7900 Szigetvár,Zrínyi tér 1
7900 Szigetvár,Dózsa György u. 1191 hrsz
7900 Szigetvár Mártirok u. 17934 Almamellék,Kossuth utca 19
7915 Dencsháza,Petőfi utca 50
7975 Kétújfalu,Arany János utca 11
7922 Somogyapáti,Fő utca 82
7925 Somogyhárságy,Rákóczi utca 2
7900 Szigetvár Széchenyi u. 61
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg
kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar
rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük, a
beszerzés magában foglalja a telepítést, üzembe helyezést, összeszerelést.
II. rész: Informatika

EFOP-1.2.11-16-2017-00022 Esély Otthon – Édes Otthon
8db indukciós hurok
8 db laptop
8 db operációs rendszer
EFOP-2.1.2-16-2017-00006 Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere
4 db laptop
1 db vetítővászon
EFOP-4.1.8-16-2017-00064 Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz
1 db 87”optikai interaktív tábla ultra közeli projektorral és guruló állvánnyal
1 db akkumulátoros tölthető tollkészlet interaktív táblához (bordó,kék)
2 db fejegér szett
20 db notebook
6 db PC konfiguráció
1 db szerver
1 db wifi hálózat -2db router, 6db accespointEFOP-3.9.2-16-2017-00039 Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban
6 db laptop
1 db nyomtató
1 db projektor
1 db vetítővászon
6 db Microsoft Windows 10 Pro
6 db Antivirus (2 év)
6 db MS Office 2016
1 db vetítővászon
1 db projektor
2 db hordozható mikrofon
1 db laptop
1 db Microsoft Windows 10 Pro(laptopra telepítve)
1 db Antivirus (laptopra telepítve)
1 db MS Office 2016 (laptopra telepítve)
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása
1 db Magnetofon/CD
1 db Fénymásoló
1 db Telefon/fax
2 db számítógép
1 db számológép
A műszaki specifikáció az eszközökre vonatkozó előírások minimumfeltételeit határozza meg, azaz a
megajánlott és leszállított eszközöknek minimálisan azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a
műszaki specifikációban meghatározásra kerültek. Attól ajánlattevők jobb eszközöket is megajánlhatnak,
leszállíthatnak.
Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
A beszerzési érték az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 Humán Kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban
és a EFOP-1.2.11-16-2017-00022 Esély Otthon – Édes Otthon című pályázatoknál nem haladhatja meg
eszközönként a nettó 157.480,- Ft-ot (bruttó 200.000 Ft). A Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján ez
az összeg az ajánlatkérő jelen felhívásban előre meghatározott olyan összeget jelent, amelyet meghaladó
egységárat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani.
A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés 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: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00064 Könyvtári térfél
az egész életen át tartó tanuláshoz EFOP-1.2.11-16-2017-00022 Esély Otthon –
Édes Otthon EFOP-3.9.2-16-2017-00039 Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári
járásbanEFOP-2.1.2-16-2017-00006 Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális
háttereTOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 197 - 475231
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Adásvételi szerződés 2. rész Informatika Rész száma: 2 Elnevezés: II. rész: Informatika
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/09/23 (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: M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31762104
Postai cím: Mártírok Utca 42
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mmcomputer.hu
Telefon: +36 72516516
Internetcím(ek): (URL) www.mmcomputer.hu
Fax: +36 72516529
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: 21795414 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2020.12.15.
Közös ajánlatkérők:
Neve: Szigetvár Város Önkormányzat
Székhelye: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Adószám: 15724193-2-02
Azonosító: 724199
Képviseletében: Dr. Vass Péter polgármester
Neve: Almamellék Községi Önkormányzat
Székhelye: 7934 Almamellék, Kossuth utca 19.
Adószám: 15332336-2-02
Azonosító: 700557
Képviseletében: Szilágyiné Kadiró Erika polgármester
Neve: Dencsháza Községi Önkormányzat
Székhelye: 7915 Dencsháza, Petőfi utca 50.
Adószám: 15332374-1-02
Azonosító: 700580
Képviseletében: Kobra Ottó Lajos polgármester
Neve: Kétújfalu Község Önkormányzat
Székhelye: 7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.
Adószám: 15332439-2-02
Azonosító: 700634
Képviseletében: Klózer Gyula polgármester
Neve: Somogyapáti Község Önkormányzata
Székhelye: 7922 Somogyapáti, Fő utca 82.

Adószám: 15332501-1-02
Azonosító: 700678
Képviseletében: Kis Péter Zoltán polgármester
Neve: Somogyhárságy Község Önkormányzata
Székhelye: 7925 Somogyhárságy, Rákóczi utca 2.
Adószám: 15332518-1-02
Azonosító: 700689
Képviseletében: Fáth József László polgármester
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. § 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:
2020/12/28 (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):

30000000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7900 Szigetvár,Zrínyi tér 1
7900 Szigetvár,Dózsa György u. 1191 hrsz
7900 Szigetvár Mártirok u. 17934 Almamellék,Kossuth utca 19
7915 Dencsháza,Petőfi utca 50
7975 Kétújfalu,Arany János utca 11

7922 Somogyapáti,Fő utca 82
7925 Somogyhárságy,Rákóczi utca 2
7900 Szigetvár Széchenyi u. 61
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg
kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar
rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük, a
beszerzés magában foglalja a telepítést, üzembe helyezést, összeszerelést.
II. rész: Informatika
EFOP-1.2.11-16-2017-00022 Esély Otthon – Édes Otthon
8db indukciós hurok
8 db laptop
8 db operációs rendszer
EFOP-2.1.2-16-2017-00006 Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere
4 db laptop
1 db vetítővászon
EFOP-4.1.8-16-2017-00064 Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz
1 db 87”optikai interaktív tábla ultra közeli projektorral és guruló állvánnyal
1 db akkumulátoros tölthető tollkészlet interaktív táblához (bordó,kék)
2 db fejegér szett
20 db notebook
6 db PC konfiguráció
1 db szerver
1 db wifi hálózat -2db router, 6db accespointEFOP-3.9.2-16-2017-00039 Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban
6 db laptop
1 db nyomtató
1 db projektor
1 db vetítővászon
6 db Microsoft Windows 10 Pro
6 db Antivirus (2 év)
6 db MS Office 2016
1 db vetítővászon
1 db projektor
2 db hordozható mikrofon
1 db laptop
1 db Microsoft Windows 10 Pro(laptopra telepítve)
1 db Antivirus (laptopra telepítve)
1 db MS Office 2016 (laptopra telepítve)
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása
1 db Magnetofon/CD
1 db Fénymásoló
1 db Telefon/fax
2 db számítógép
1 db számológép
A műszaki specifikáció az eszközökre vonatkozó előírások minimumfeltételeit határozza meg, azaz a
megajánlott és leszállított eszközöknek minimálisan azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a
műszaki specifikációban meghatározásra kerültek. Attól ajánlattevők jobb eszközöket is megajánlhatnak,
leszállíthatnak.
Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
A beszerzési érték az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 Humán Kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban
és a EFOP-1.2.11-16-2017-00022 Esély Otthon – Édes Otthon című pályázatoknál nem haladhatja meg
eszközönként a nettó 157.480,- Ft-ot (bruttó 200.000 Ft). A Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján ez
az összeg az ajánlatkérő jelen felhívásban előre meghatározott olyan összeget jelent, amelyet meghaladó
egységárat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani.

A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés 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: 3 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: 21795414
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31762104
Postai cím: Mártírok Utca 42
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mmcomputer.hu
Telefon: +36 72516516
Internetcím(ek): (URL) www.mmcomputer.hu
Fax: +36 72516529
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): Szerződő felek a köztük 2020. szeptember 23. napján „Szigetvár EFOP és TOP
pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyban létrejött adásvételi szerződéshez
kapcsolódó árazott eszközlistát a jelen szerződésmódosítás keretében az alábbiak szerint
módosítják:
Panasonic PT-LB353 Projektor + D-Sub-S video kábel (ET-ADSV)
/Eredetileg megajánlott termék/
Felbontás: 1024 x 768 pixel (XGA) Kontrasztarány: 16000:1
Izzó élettartam: 5000 h, lámpakímélő módban 6000 h;
Vetítőrendszer: LCD
Csatlakozók: HDMI, VGA (2x be, 1x ki), S-Videó csatlakozó (D-Sub-S video kábellel, ET-ADSV),
Kompozit video csatlakozó, 2 x RCA, USB
Fényerő normál-módban: 3100 ANSI Lumen
Fényerő ECO-módban: 2640 ANSI Lumen
Vízszintes trapéz korrekció: igen
Panasonic PT-LB385 Projektor + D-Sub-S video kábel
/helyettesítő termék/
Felbontás: 1024 x 768 pixel (XGA) Kontrasztarány: 16000:1
Izzó élettartam: 10000 h, lámpakímélő módban 20000 h;
Vetítőrendszer: LCD
Csatlakozók: HDMI, VGA (2x be, 1x ki), S-Videó csatlakozó (D-Sub-S video kábellel), Kompozit
video csatlakozó, 2 x RCA, USB
Fényerő normál-módban: 3800 ANSI Lumen
Fényerő ECO-módban: 2640 ANSI Lumen
Vízszintes trapéz korrekció: igen
MS Office Home and Business 2019 irodai programcsomag T5D-03225
/Eredetileg megajánlott termék/
MS Office Home and Business 2019 irodai programcsomag:
Word 2019 (szövegszerkesztő program)
Excel 2019
PowerPoint 2019

OneNote 2019
Outlook 2019
MS Office Home and Business 2019 irodai programcsomag EuroZone Medialess P6
T5D-03314
/helyettesítő termék/
MS Office Home and Business 2019 irodai programcsomag:
Word 2019 (szövegszerkesztő program)
Excel 2019
PowerPoint 2019
OneNote 2019
Outlook 2019
HP 250 G7 notebook (8AC86EA) + 4GB RAM (4VN05AA)
/Eredetileg megajánlott termék/
15,6" Full HD kijelző
Intel Core I3-8130U processzor (8. generáció)
8 GB RAM (4GB + 4GB)
1TB HDD
HP 250 G7 notebook (1L3L8EA) + Külső USB 1TB HDD
/helyettesítő termék/
15,6" Full HD kijelző
Intel Core i3-1005G1 processzor (10. generáció)
8 GB RAM
512GB SSD + 1TB külső HDD
Geforce MX110 2GB video vezérlő
HP Probook 430 G7 notebook (6YX14AV)
/Eredetileg megajánlott termék/
Processzor típusa Intel Core i5-10210U
Processzor órajel max. 4.2 GHz
Memória mérete 4 GB DDR4 2666
Kijelző mérete 13.3"
Kijelző felbontása 1920 x 1080
Merevlemez kapacitása 500 GB HDD
Op. rendszer: Microsoft Windows 10 Pro
HP ProBook 430 G7 notebook (9TV34EA)
/helyettesítő termék/
Processzor típusa Intel Core i5-10210U
Processzor órajel max. 4.2 GHz
Memória mérete 8 GB DDR4 2666
Kijelző mérete 13.3"
Kijelző felbontása 1920 x 1080
Merevlemez kapacitása 500 GB SSD
Op. rendszer: Microsoft Windows 10 Pro
HP Zbook 15v notebook (7PA09AV)
/Eredetileg megajánlott termék/
15,6 colos Full HD;
8GB DDR4 2666 Ram;
dedikált videokártya NVIDIA® Quadro® P600 (4 GB GDDR5);
merevlemez 1000 GB;
processor i7-9750H;
Win 10 Pro
HP PAVILION GAMING 15-DK0006NH (7PV69EA) + Windows 10 Pro (FQC-08925)
/helyettesítő termék/
15,6 colos Full HD;
8GB DDR4 2666 Ram;
dedikált videokártya NVIDIA® Geforce (4 GB GDDR5);
merevlemez 1000 GB; + 256GB SSD
processor i7-9750H;
Win 10 Pro
HP Probook 650 G5 notebook (5EG84AV)
/Eredetileg megajánlott termék/

PROCESSZOR Intel Core i5-8265U (8. generáció)
MEMÓRIA 8GB (DDR4) 2400,
HDD 256 GB PCI-E SSD,
15,6" IPS FHD kijelző,
OPTIKAI MEGHAJTÓ DVDRW SM
HP ProBook 450 G7 notebook (9TV49EA) + HP USB External DVDRW Drive (F2B56AA)
/helyettesítő termék/
PROCESSZOR Intel Core i5-10210U (10. generáció)
MEMÓRIA 8GB (DDR4) 2666,
HDD 512 GB PCI-E SSD,
15,6" IPS FHD AG kijelző,
OPTIKAI MEGHAJTÓ DVDRW SM
1.2. A fent nevezett módosítás az ajánlat műszaki tartalmát nem módosítja, a helyettesítő termék az
eredetileg megajánlott eszköznél műszakilag jobb minőségű termék.
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 Eladó 2020. november 27. napján írásban jelezte, hogy az
eszközlistában a fentiekben szereplő termékek nincsenek kereskedelmi forgalomban, melyekhez
mellékelten megküldte a forgalmazók tájékoztatását. Az érintett eszközök helyett Eladó által
megajánlott termékek az eredetileg megajánlott eszközönél műszakilag magasabb minőséget
képviselnek, az ezt alátámasztó dokumentumokat Eladó csatolta.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen
szerződésmódosítás megkötésére és valamennyi szereplő változtatás megfelel a Kbt. 141. § (4) és
(6) bekezdésben foglaltaknak, a módosítás nem lényeges, az alábbiak szerint:
a (6) bekezdés alapján jelen szerződésmódosítás 1.2. pontja nem lényeges, az alábbiak szerint:
• 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;
Az egyenértékű vagy az eredetileg megajánlott termékekhez képest jobb minőségű termékekre
történő váltás nem minősül olyan feltételnek, amely más ajánlattevők részvételét vagy másik ajánlat
nyertességét lehetővé tették volna.
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
A szerződés módosítása a gazdasági egyensúlyt nem változtatja meg.
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A szerződésmódosítás új ajánlattevői kötelezettséget nem keletkeztet, az eredeti szerződésben
foglalt feladatot szükséges megvalósítani.
a (4) bekezdés c) pontja alapján jelen szerződésmódosítás 1.1. pontja megalapozott, az alábbiak
szerint:
• a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
Ajánlatkérő által kellő gondossággal előre nem látható körülmény:
A koronavírus okozta gyártói és szállítói kapacitások korlátozottan működnek, és számos termék
esetén nehézségbe ütközik a termékek beszerzése.
A műszakilag egyenértékű eszköz alkalmazása a szerződéses ellenszolgáltatást, valamint teljesítési
határidőt nem érinti, azokat nem változtatja meg.
1.4. Vevő a módosítási javaslatot műszaki és közbeszerzési szempontból is megvizsgálta, az Eladó
által megajánlott eszközöket műszakilag egyenértékűnek ismerte el, melyre tekintettel a módosítást
megalapozottnak tartotta és elfogadta.
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: 21795414 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 21795414 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

Bábolna Város Önkormányzata (24020/2020)
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: Bábolna Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44649713
Postai cím: Jókai Mór Utca 12
Város: Bábolna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2943
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Klára
Telefon: +36 34568001
E-mail: referens@babolna.hu
Fax: +36 34369759
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.babolna.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001346822020/
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/EKR001346822020/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) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Íjászpálya építése Bábolnán
Hivatkozási szám: EKR001346822020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés

45212200-8

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az íjászpálya kialakításához egy U alakú földsánc építése biztosítja a biztonságot. Az íjászpálya
hosszúsága 81,75 m, szélessége pedig 45 m, a 91/1 helyrajzi számon kerül kialakításra. Az
íjászpálya úthálózatának kialakítása is úgy történt, hogy a be- és kilépési pontokat kötöttük össze
egy útszakasszal. Ennek a szakasznak a nyomvonalát úgy vezettük,
hogy rajta megközelíthető legyen az íjászpálya starthelye, de a pálya többi részére már kiépített
utat nem vezettünk. A szabadidőpark kialakítása során adódó tereprendezési folyamatok alatt
nagy mennyiségű földfelesleg termelődött, mely földtöbbletet a tervezési területen kezeltünk.
A növénytelepítésre alkalmas humuszos felső réteg elkülönítése, majd a későbbiek folyamán
gyepesítésnél hasznosítása mellett, a keletkező földmennyiséget az íjászpálya körül kialakítandó
földmű megépítésére használjuk. Ezzel a földtömegegyensúly biztosítása a teljes projekt szintjén
megvalósítható. Az íjász pályára néhány támlás pad kerül, továbbá ehhez illeszkedő asztal került
kiválasztásra, ami alkalmas étkezésre, poggyász elhelyezésre.
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.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét,
hogy az íjászpálya beruházás, egy több elemből álló projekt része, melynek a többi eleme már
megvalósult, ugyanakkor ajánlatkérőnek nem áll rendelkezésére elkülönített műszaki leírás
és tervdokumentáció, csak a teljes projektre vonatkozó. A jelen eljárás keretében elvégzendő
feladatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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 TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00001 azonosító számú
támogatás keretében már korábban lefolytatásra került egy közbeszerzési eljárás, melynek 2
része eredményes lett és megvalósult, a 3. része eredménytelen lett . Jelen eljárás az korábbi
eredménytelen rész beszerzésének megismétlése, melynek további részekre bontása műszaki,
gazdasági, pénzügyi, elszámolási és garanciális szempontból ésszerűtlen. A részekre bontás a
fenti szempontok mindegyikének tekintetében emelné a beruházás költségeit, így a felelős és
hatékony pénzgazdálkodás elvét sértené. A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok
- jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan
kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna
teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is
összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek további almunka-területekre – mely lehetővé
tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók, az
Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése
esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására alkalmas szakember
biztosítására sem humán erőforrás, sem pénzügyi vonzatai miatt. Valamennyi kivitelezési feladat
egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, mind az egységes
felvonulási terület, egységes logisztikai és kivitelezés irányítás biztosítása érdekében. Több
kivitelező esetén az eltérő kivitelezési ütemtervek összehangolása sem megoldható, a garanciális
jogok érvényesítése is ellehetetlenülne és a projekt pénzügyi elszámolása is nehézkessé válna és
elhúzódna. Mindez jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt

részajánlatokra bontása nem biztosítható és gazdaságilag sem ésszerű, a fentiek alapján sértené a
hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Íjászpálya építése Bábolnán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45212200-8

További tárgyak:

43325000-7

Kiegészítő szójegyzék

45111291-4
45112720-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Magyarország, Bábolna, 91/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az íjászpálya kialakításához egy U alakú földsánc építése biztosítja a biztonságot. Az íjászpálya
hosszúsága 81,75 m, szélessége pedig 45 m, a 91/1 helyrajzi számon kerül kialakításra. Az
íjászpálya úthálózatának kialakítása is úgy történt, hogy a be- és kilépési pontokat kötöttük össze
egy útszakasszal. Ennek a szakasznak a nyomvonalát úgy vezettük,
hogy rajta megközelíthető legyen az íjászpálya starthelye, de a pálya többi részére már kiépített
utat nem vezettünk. A szabadidőpark kialakítása során adódó tereprendezési folyamatok alatt
nagy mennyiségű földfelesleg termelődött, mely földtöbbletet a tervezési területen kezeltünk.
A növénytelepítésre alkalmas humuszos felső réteg elkülönítése, majd a későbbiek folyamán
gyepesítésnél hasznosítása mellett, a keletkező földmennyiséget az íjászpálya körül kialakítandó
földmű megépítésére használjuk. Ezzel a földtömegegyensúly biztosítása a teljes projekt szintjén
megvalósítható. Az íjász pályára néhány támlás pad kerül, továbbá ehhez illeszkedő asztal került
kiválasztásra, ami alkalmas étkezésre, poggyász elhelyezésre.
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.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét,
hogy az íjászpálya beruházás, egy több elemből álló projekt része, melynek a többi eleme már
megvalósult, ugyanakkor ajánlatkérőnek nem áll rendelkezésére elkülönített műszaki leírás
és tervdokumentáció, csak a teljes projektre vonatkozó. A jelen eljárás keretében elvégzendő
feladatokat az árazatlan költségvetés 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. Többlet jótállás időtartama (ajánlati elem min. értéke: 0 hónap,
legkedvezőbb szintje: 24 hónap.) 10
2 3. A mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterületre (MV-M) bemutatott szakember
alkalmassági feltételt meghaladó többlet gyak. ideje (aj. elem min. értéke: 0 hó, legkedvezőbb
szintje: 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00001 azonosító szám
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a szerződés időtartamát a a munkaterület átadásától kezdődően 70 naptári napban
határozta meg, azonban ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljesítés határideje legkésőbb 2021. március 31.
napja, tekintettel arra, hogy ez a Támogatási Szerződés teljesítésnek feltétele.
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, aki a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában:
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114/A. § alapján jelen eljárásban ajánlatkérő előírja,
hogy az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének
megfelelő egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §
i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, azzal, hogy A
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény alapján kell nyilatkoznia.
Alvállalkozó vonatkozásában:
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdésének megfelelően nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k);m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114/A. § alapján jelen eljárásban
ajánlatkérő előírja, hogy a nyilatkozatot már az ajánlatban be kell nyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,
alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 114/A. pont alkalmazása alapján a Kbt. 114/A § (2)–(6) bekezdés rendelkezéseit kell
alkalmazni, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)–(9) bekezdés, valamint a Kbt. 14. § (2)
bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a 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.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani - EKR rendszerben létérehozott űrlapon.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az ajánlattevőknek szerepelniük kell a MKIK által vezetett kivitelező névjegyzékben.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő az ajánlattevők
kivitelező névjegyzékben való szereplését a bírálat során ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114/A.
§ alapján jelen eljárásban ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmasságot igazoló dokumentumokat már
az ajánlatban be kell nyújtani, azért, hogy ajánlatkérő a szakemberek tekintetében meghatározott
értékelési részszempontra tett ajánlat alátámasztottságát megfelelő módon ellenőrizni tudja, így nem
elég nyilatkozniuk, hogy megfelelnek az alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön
ki, a szakember neve, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli az ajánlattevő, illetve nyilatkozzon
az ajánlattevő, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba
vételéről, illetőleg ajánlatevő nyilatkozzon, hogy tudomással bír arról, hogy a nyilvántartásba vétel
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
- a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
(keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M/1. pontban
előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, a jogosultság meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet
(kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ebben az esetben a szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges tapasztalati idejét, illetve jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettségének meglétét az ajánlatban nem kell külön igazolni. Ezért kérjük, jelöljék meg a
szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság számát és hogy a jogosultság, mely elektronikus
elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az
nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is
szükséges. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül
benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is.
Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)
bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek
az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az alábbi szakemberrel: - legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm.
rendelet 1. melléklet VI. szakma felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői
szakterületek szerinti Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterületre vonatkozó MV-M (vagy
azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel,
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás
(vállalkozási díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1%-a kötbéralapra
vetítetten, 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén AK jogosult felmondani/elállni, mely okán
meghiúsulási kötbérre jogosult;
Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozási díj)
20%-a
Jótállás min. 36 hónap (2. értékelési részszempont)
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az eljárás fedezete a
TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00001 támogatásból áll.
A TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00001 támogatási szerződés megkötésre került. A támogatás intenzitása
100 %.
A pályázat utófinanszírozott.
Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. Az elszámolás
átalányáron történik vállalkozó nyertes ajánlata szerint. A vállalkozói díj megfizetése a nyertes
ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás
kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással – HUF-ban – kerül kiegyenlítésre a
Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a 322/2015. (X.30.)
Kormányrendelet vonatkozó előírásait figyelembe véve.
Az Áfa tekintetében jelen eljárás vonatkozásában alkalmazni kell az a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa
tv.) 142.§-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Tartalékkeret:
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki.
Előleg:
Ajánlatkérő előleg igénylését a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint biztosítja, amelynek mértéke a
teljes ellenszolgáltatás 20 %-a.
Számlázás:
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít a Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint, az alábbi
módon:
A teljesítés során 2 db számla (ideértve a végszámlát is, de nem beleszámítva az előleg számlát)
benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
&#61485; részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő
összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 50-%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
&#61485; végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről az áfa
nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt
követően. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és
átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület megrendelőnek
történő rendeltetés szerinti birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

&#61485; Az előleg a részszámla és a végszámla értékéből kerül elszámolásra egyenlő mértékben,
a nyújtott előleg 50-50 %-os értékében.
Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint
forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, továbbá Kbt. 135. § (1)-(3) , (5)(8) bekezdés és a 322/2015. Korm. rendelet 32/A.§ és 32/B.§ alapján.
Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő, egyszersmind kizárja, hogy a nyertes közös ajánlattevők a teljesítésre
gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.
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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint
történik.
Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvet az összes ajánlattevőnek az EKR rendszeren keresztül
egyidejűleg megküldi.
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) 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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
A Közbeszerzési Hatóság (tov: KH) útm. (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján az
1. ért. szp. a KH útm. 1. m A) 1) aa) Ford.ar., a 2. és 3. ért. szp. a KH Útm. 1. m A) 1) ab) Egy. ar.
képletével kerülnek meghatározásra. A 0 megajánlás=0 pont.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban
foglaltak – a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel –, valamint a dokumentációban foglaltak az
irányadóak.
2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a, a 41/A. § (4)-(5) és a 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni.
3. Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
4. Csatolni kell az ajánlathoz a 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot EKR nyilatkozat és a 66. § (2)
bekezdés szerinti EKR nyilatkozatot
5. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan,
a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint, EKR nyilatkozat. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6)
bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges tartalommal is).
6. A III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb
7. A felhívás III.1.3) M/1 pontjai szerinti pozícióra bemutatott szakembernek a szerződéskötés időpontjára
szerepelnie kell az MMK, vagy a MÉK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében
a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ajánlatkérő.
8. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal egyetemben
rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött, beárazott, aláírt, dátummal ellátott, .pdf formátumban,
valamint .xls formátumban is be kell nyújtani. Az árazott költségvetés ajánlattevő szakmai ajánlata.
9. Tárgyi eljárás során nem kerül alkalmazásra a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi
ok.
10. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:
legalább 500.000,- Ft/káresemény, 3.500.000,- Ft/év mértékű építés-szerelési munkára vonatkozó
felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik
a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől
való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte. Ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú szakmai
felelősségbiztosítással rendelkezni fog, EKR nyilatkozat.
11. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart. A helyszín előre egyeztetett időpontban
megtekinthető.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdés szerinti előírást.
13. Faksz: Beregi Péter, Lajstromszám: 00443
14. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles
elfogadni. A fordítások eredetivel való tartalmi egyezőségéről ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell
EKR nyilatkozat
15. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
16. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
17. Kbt. 76.§ (9) c) és d) pont szerinti információ:
pontszám minden szempont esetén: 0-10. A pontszám kiosztás módszere: 1. szempont: fordított
arányosítás, 2., 3., szempont: egyenes arányosítás, részletes leírás az egyéb dokumentumokban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (24615/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39791016
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ujbuda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001356692020/
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/EKR001356692020/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) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Felújítás, új lift kialakítása és cseréje
Hivatkozási szám: EKR001356692020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés

45000000-7

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő, 1119 Budapest Vahot utca
1. számú (Hrsz: 3302/68) ingatlanon található orvosi rendelőben új lift építése, meglévő lift cseréje
és a földszinti vizesblokk, a tetőtéri szint, valamint a lépcsőház és a hozzá tartozó vizesblokkok,
illetve védőnői szobák felújítása.
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): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel
lehetőségét, azonban azt sem gazdasági, se jogi szempontból nem tartja észszerűnek. Ajánlatkérő
a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálva
akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás
mérete, jellege, a projekt sikeres megvalósítása miatt több ajánlattevővel való szerződéskötésesetén
az ajánlattevők koordinálása, a munkák összehangolása ajánlatkérő számára indokolatlan
többletterheket eredményezne, valamint az épületet érintő munkálatok azonos jellegűek, így
ajánlatkérő kedvezőbb áron tudja megvalósítani a beszerzését. A kivitelezés tárgyát képező munka,
a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható, gazdaságilag
ésszerűtlen a szakaszolása. A szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a felvonók
esetében az azonos beszerzéssel az azonos gyártó biztosítható, amely a gazdaságos üzemeltetést
és karbantartást teszi lehetővé.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Felújítás, új lift kialakítása és cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1119 Budapest, Vahot utca 1., 3302/68 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes
költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:
A rendelő épület alaprajzi elrendezését tekintve 3 traktusból áll, földszint + tetőteres kialakítású
két lépcsőházzal. Az egészségügyi funkciók a földszinti részben teljesen elhatárolódva külön
bejárattal rendelkeznek, míg a tetőtér egy részén a felnőtt háziorvosi rendelések, másik részén a
külön bejárattal, de a közlekedő részben kapcsolódva az Alapellátási Centrum található. A tárgyi
beruházás során először a keleti lépcsőház felújítása és a lépcső orsóterében új személyfelvonó
kialakítása történik, a földszinti vizesblokkok felújításával, valamint a külső zajvédő szerkezet
kialakításával. Ezt követő ütemben lehet a nyugati lépcsőház és a meglévő személyfelvonó cseréje
mellett a tetőtérben lévő vizesblokkok, rendelők és közlekedő felújítását elvégezni. A befejező
ütemben az épület középső traktusában lévő védőnői helységeinek felújítását kell elvégezni. Az
ütemek során a felújítással érintett alapterület összesen 766,71m². A kivitelezés alatt az épületben a
rendelések folyamatosan zajlanak, emiatt a felújítás fent leírt sorrendben történhet, azok egymásra
épülnek. A kivitelezés alatt a felújítással nem érintett épületrészben a rendelések (08:00-20:00
között) folyamatosan zajlanak, emiatt a felújítás jelenlegi eljárással érintett szakaszai időben
egymásra épülnek. A kivitelezés az alábbi három ütemben teljesül: 1. ütem: keleti lépcsőházban
új lift beépítése, a földszinti vizesblokkok felújítása, valamint külső zajvédő szerkezet felépítése;
2. ütem: tetőtér felújítás, liftcsere, valamint a földszinti közlekedők felújítása; 3. ütem: védőnői

helységek tisztasági festése. Az épület rendeltetésszerű használatát biztosítani kell (ez főszabály
szerint nem zárja ki a napközbeni munkavégzést, illetve az esetleges közműcsatlakozások,
rákötések, áramtalanítások, elzárások elvégzése az Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett és
jóváhagyott időpontban, vagy hétvégén lehetséges).
(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 Jótállás időtartama (min. 24 hónap, max: 48 hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) 5
3 A felhívás III.1.3) M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (tartalékk. nélkül nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá
tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján
előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit

kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell
igazolni. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve
nem Magyaroroszágon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamrai tagsággal nem rendelkeznek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A fentiekre tekintettel ATnek az ajánlatához csatolnia kell azokat az eléréséi útvonalakat (vagy nem Magyaroroszágon
letelepedett gazdasági szereplők esetében – ha másként nem elérhető – az engedélyt, jogosítványt
vagy szervezeti, kamrai tagság igazolást), amelyeken az AK ellenőrizni tudja az alkalmassági
követelmény fennálltát.
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 AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy
a bírálat keretében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák
be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. §
(1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok
benyújtásával tartozik igazolni:
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában
a közbeszerzés tárgya szerinti (fzemély és/vagy teher felvonó cseréje vagy kivitelezése és
vizesblokkot tartalmazó épület felújítása és/vagy átalakítása) referenciát.
A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható
legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: az építési beruházás tárgya, mennyisége,
közös Ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos
aránya és a saját teljesítés mértéke, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap
bontásban) és helye, a szerződést kötő másik fél neve és címe, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.)
A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni (a
szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással].
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység
a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a
teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában
olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is
szerepel.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az
ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás
- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni,
amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a referencia igazolás nem állítható
ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá az igazolást benyújtó által
végzett teljesítés arányáról. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a konzorcium/projekttársaság
teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a konzorcium/ projekttársaság mindazon

tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt.
M/2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő
ismertesse annak a szakembernek a nevét, végzettségét/képzettségét, gyakorlatát - az adott
szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével
együtt -, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával
(amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása
nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával
igazolandó, amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során
rendelkezésre fog állni.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell
tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember
szakmai tapasztalatába.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó
kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
szerinti dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított öt megelőző évben (60 hónapban) nem rendelkezik
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt
referenciával, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) legalább egy darab személy és/vagy teher felvonó cseréje vagy kivitelezése
b) vizesblokkot tartalmazó épület felújítása és/vagy átalakítása.
A fenti referencia több referenciával igazolható.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a
teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
M/2.1.: legalább 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert,
M/2.2.: legalább 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert
A szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjáig!
Ajánlatkérő az M.2. pontban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot/végzettséget elfogadja. Az
egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 69. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az

AT csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az
építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a GSZ alkalmassága igazolására azokat az
adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása
nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd GSZ tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely
kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A GSZ ebben az
esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel.
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:
Meghiúsulási kötbér: szerződés szerinti nettó – tartalékkereket nélküli – ellenérték 15%-a.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett naptári napoként a szerződés szerinti nettó –
tartalékkereket nélküli – ellenérték 1 %-a, maximum 15%
Teljesítési biztosíték: szerződés szerinti nettó – tartalékkereket nélküli – ellenérték 1%-a.
Jólteljesítési garancia: szerződés szerinti nettó – tartalékkereket nélküli – ellenétrék 3%-a.
Tartalékkeret: 5%.
Részletesen lásd KD.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 322/2015
(X.30.) Korm. rendelet 30.§ és 31.§ továbbá a 32/A. § és 32/B. § szakaszában foglaltak szerint.
A Kbt. 135.§ (7) bekezdés és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján
a nyertes Ajánlattevő – a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg kifizetést
kérheti Ajánlatkérőtől, melyet Ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 30
napon belül köteles kifizetni. Az előleg kéréséről Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Részszámlázás az alábbiak szerint:
Az Ajánlattevő egy előlegszámla (adott esetben), három részszámla (a szerződés szerinti
munkálatok 25%, 50% és 75%-os készültségi foknál) és egy végszámla (a szerződés szerinti
munkálatok 100%-os készültségi foknál) benyújtására jogosult. A részszámla benyújtásának feltétele
az adott részre vonatkozó Ajánlatkérői teljesítésigazolás, illetve a végszámla benyújtásának feltétele
a teljes körű műszaki átadásátvétel lezárását követően kiállított Ajánlatkérői teljesítésigazolás.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF, fizetés átutalással, 30
napos határidővel. Késedelmes fizetés esetén irányadó a Ptk. 6:155. §.
Részletes lásd KD-ben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását
kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/21 (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: 2021/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint,
figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára
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) 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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
Jótállás időtartama (min. 24 hónap – max. 48 hónap) - egyenes arányosítás; Az M/2. pontjaiban
meghatározott szakemberek szakmai többlettapasztalata - egyenes arányosítás, Szumma vállalási
ár (tartalékk. nélkül nettó HUF) - fordított arányosítás;
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A min.tt ajánlattevők hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min.-i
szempontokhoz képest szigorúbbak a min. feltételei: M.1-M.2 pont
2. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni AT nevét, címét, azokat a főbb
számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező)
3. Csatolni kell:
&#61485; azon cégjegyz. jog.személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi
V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az elj-ban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek;
&#61485; a cégkiv-ban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyz. jog. meghatalmazó hiteles cégaláírási
nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
&#61485; foly.-ban lévő vált.bejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak
érkezéséről a CB által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs vált.bej. elj. folyamatban, akkor
erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap);
&#61485; az árazott költségvetést (az árazatlan költségvetést AK az KD között az AT rendelkezésére
bocsátja, további információ a KD-ban);
&#61485; Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap);
&#61485; Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell
(űrlap);
&#61485; nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);
&#61485; nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap);
&#61485; nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap);
&#61485; nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (űrlap);
&#61485; nyilatkozat az alkalmassági követelménynek való megfelelésről (űrlap);
&#61485; nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról (űrlap)
&#61485; Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását.

4. AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy –annak visszalépése esetén – az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az
összegezésben megjelölte.
5. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
6. Üzemzavar esetén az EKR rend.16-17. § és 22. § az irányadóak.
7. AK az aj-ban elektronikus csatolmányként benyújtott dok-ok tekintetében .pdf formátumot írja elő.
8. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., az EKR és a kapcsolódó vh-i rendeletek, és a Ptk. az
irányadók.
9. Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.
10. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
11. Közös AT esetén megállapodás csatolása kötelező az KD alapján.
12. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
13. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
14. Ajánlatkérő előírja: Kbt. 81. § (4) és (5) bek.
15. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
16. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít,. AK a hp. keretében bevont
GSz esetén 1 alkalommal biztosít hp-t
17. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint kieg. táj.-t az AT hat.idő lejárta előtt ésszerű időben köteles AK megadni.
AK észszerű időnek az AT hat.idő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti. AK minden esetben észszerűnek
tekinti, ha a kieg. táj. kérés legkésőbb az AT hat.idő lejárta előtti 4. munkanapon AK-hoz beérkezik.
18. Az ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M/2.)
pontjában meghatározott szakemberek önéletrajzát, szakmai többlettapasztalata bemutatását (név,
képzettség/ végzettség, szakmai tapasztalat)
19. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
legalább 20.000.000, - Ft/káresemény és 60.000.000, - Ft/év értékben.
20. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor át kell adnia az Ajánlatkérő részére a kivitelezés
sávos ütemtervét.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
Kispesti Egészségügyi Intéze (24097/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Egészségügyi
Intézete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35842626
Postai cím: Ady Endre Út 122-124.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1195
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): https://euint.kispest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001209192020/reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001209192020/
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/EKR001209192020/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) 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:
Egynapos sebészet kialakítása (EBP)
Hivatkozási szám: EKR001209192020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45215000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézetben egynapos
sebészet kialakítása az épület III. emeletén
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): Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján
megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetősének biztosítását, azonban a gazdasági
észszerűséget és a beszerzés tárgyát figyelembe véve a részekre történő ajánlattétel lehetőségét
kizárja, tekintettel a beruházás műszaki egységére (mivel az egyes munkanemeket és kivitelezési
ütemeket összehangoltan, egy adott kivitelezési helyszínen kell elvégezni).
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Egynapos sebészet kialakítása (EBP)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
hrsz.: 162054
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete az épület III. emeletének
DK-i szárnyában egynapos sebészeti műtőrészleget kíván létrehozni.
A III. emeleten kialakuló, külön tűzszakaszba kerülő intézményrész alapvetően épületen belüli
átalakítással jön létre, funkcióváltás nélkül, hiszen a szinten jelenleg is üzemel két kis műtő, melyek
mai szabványoknak már nem felelnek meg.
Az átalakítás során a tervezési terület összes válaszfala bontásra kerül, az újonnan kialakítandó
helyiségek határoló falai szerelt szerkezetűek.
Az egynapos sebészet kialakításához kapcsolódóan egy 1600 kg-os betegszállításra alkalmas lift
kerül beépítésre.
A beruházást érintő területek:
- III. emeleti átalakítások: 400,36 m²
- Tető átalakítás: 494,14 m²
- Pincében elhelyezett sűrített levegő központ: 8, 86 m²
- Sorompó mellett elhelyezett oxigén központ: 1,17 m²
Összesen 904,53 m².
(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 Jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.1) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 84 hónap) 10

3 Az M.2.2) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 44 hónap) 5
4 Az M.2.3) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 44 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás (nettó, HUF) 5% tartalékkerettel / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a járványügyi intézkedések részeként a projekt
megvalósítási időszaka meghosszabbításra kerül, és a korlátozó intézkedések indokolják a
kivitelezési határidő módosítását (pl. általános kijárási tilalom elrendelése, személyek szabad
mozgásának korlátozása, alapanyagok kereskedelmének vagy importjának akadálya, stb.), akkor
a teljesítési határidő az akadály időszakával, de legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. Felek
a fenti okból történő meghosszabbításról írásban kötelesek megállapodni. A szerződés ezen okból
történő meghosszabbítása nem minősül a szerződés módosításának.
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
1.
A beruházás az Egészséges Budapest Program részeként, a Magyar Állam által nyújtott
költségvetési támogatásból valósul meg.
2.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:
- az „ajánlati ár" esetén: fordított arányosítás,
- a „szakmai tapasztalat" és a „jótállás” esetén arányosítás.
Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban.
3.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében, és a 63. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdését, és előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek 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 Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A nyilatkozatokat az EKR-ben erre vonatkozó elektronikus űrlapokon kell kitölteni.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a
kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai
számmal. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy
szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal,
amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1.
Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara által
vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben.
(http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search).
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.)
Ajánlatkérő a beszámoló adatait az http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon ellenőrzi, tehát amennyiben
a beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Egyéb esetben az ajánlattevő az ajánlattevő Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában
köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását
megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét). A 321/ 2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása
esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési
tevékenységből) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1.)
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján
a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több
évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30 .) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó - árbevétele nem éri el a nettó 200 M
Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §
(1) bekezdését, és előírja, hogy az alkalmassági feltétel tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlattevő (vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) az ajánlat részeként köteles
benyújtani

M.1.
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetőleg a 23. § által hivatkozott
22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől
származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
- az ismertetett építési beruházás tárgyát, és releváns műszaki adatait (amelyből az alkalmassági
feltételnek való megfelelés megállapítható),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,
- teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap),
- a teljesítés helyét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból
egyértelműen derüljön ki a felelős műszaki vezetői tevékenység időszakának pontos időtartama és
helye;
- a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az
eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
(Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a
fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása is szükséges.)
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti
nyilvántartási számról ajánlattevőnek vagy a bevonni kívánt szakembernek elegendő nyilatkozni
(a nyilvános adatbázisban szereplő információkat az Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilatkozatban
megadott adatok alapján) Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén
az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
M.3.
a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ISO 14001 szabvány szerinti
környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet
által kiállított tanúsítványát, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti, ezzel
egyenértékű dokumentumot (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt,
- legalább 300 m2 hasznos alapterületű steril egészségügyi épületrész építésére és/vagy felújítására
vonatkozó referenciával,
- legalább 1200 kg teherbírású épített személyfelvonó berendezés építésére vonatkozó
referenciával,
melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia követelménynek ajánlattevő legfeljebb 2 szerződéssel felelhet meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési referenciákat fogadja el. Ajánlatkérő a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján jelzi, hogy a fent meghatározott
referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha a bevonni kívánt szakemberei között nem
rendelkezik
1) legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó szakemberrel, aki rendelkezik az építész
szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy ezzel egyenértékű
jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel;
2) legalább 1 fő, a gépészeti szerelési munkák irányításért felelős szakemberrel, aki rendelkezik
a gépész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy

ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel
egyenértékű - végzettséggel/ képzettséggel és gyakorlati idővel;
3) legalább 1 fő, a helyszíni villanyszerelési munkák irányításért felelős szakemberrel, aki
rendelkezik az „elektromos" szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉV vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakemberek
között átfedés lehetséges. A felelős műszaki vezetői jogosultság tekintetében az adott szakember
szakmai jogosultsága bejegyzésének helye szerinti ország joga az irányadó. A nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő által az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott
szakembernek - az ajánlattevő nyertessége esetén - legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya
szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen
irányítja, a felelős műszaki vezetői feladatokat mind a munkaterületen, mind pedig az építési
naplóban ellátja.
M.3.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001 szabvány szerinti környezetvédelmi
intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű
dokumentummal (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére és a
Kbt. 134. §-ára tekintettel - a teljesítés és a jótállás időtartamára - késedelmi kötbért, meghiúsulási
kötbért, valamint megvalósítási és jótállási biztosítékot köt ki.
1.
Késedelmi kötbér:
A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a 1.000.000,-Ft / késedelmes
nap.
Amennyiben késedelem időtartama eléri a 30 napot, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni.
2.
Meghiúsulási kötbér: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása, valamint a 30 napot elérő
vagy meghaladó mértékű késedelmes teljesítés esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási
kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a.
3.
Megvalósítási (teljesítési) biztosíték:
Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésére „Jól teljesítési" (továbbiakban: Megvalósítási)
biztosítékot köteles biztosítani, az elfogadott nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár 5 %-ára. A
Megvalósítási Biztosíték határidőn belüli átadásának elmaradása, az ajánlati biztosíték elvesztését,
illetve a szerződés nyertes ajánlattevő miatti meghiúsulását vonja maga
után. A Megvalósítási Biztosíték részletes szabályozása a szerződéstervezetben szerepel.
4.
Jótállási biztosíték:
Ajánlatkérő a jótállási időszak alatti kötelezettségekkel kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási
biztosítékot ír elő a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 5 %ával megegyező mértékben. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (7) bekezdésben meghatározott
módon, visszatartásként kerül biztosításra és a vállalt jótállási kötelezettség lejártát követő 10. napig
érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A visszatartás a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően kiváltható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt biztosítékmódozatokkal. A Kbt.
134. § (5) bekezdése alapján az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
5.
Jótállás:

Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított minimum
36 hónapra teljes körű
jótállást köteles vállalni a szerződésben foglalt valamennyi munkára és beépített anyagra. Esetleges
javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
A jótállás időszakát a Felolvasólapon kell megadni, értékelési szempontként.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
1.
Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdés, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira
figyelemmel teljesíti, banki átutalással.
2.
Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - a tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának mértékéig előleg kifizetését igényelheti (a
szerződéstervezetben foglaltak szerint).
Az előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra.
3.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. §-ára is rész-számlázást tesz lehetővé, az
alábbiak szerint:
- előleg-számla: a szerződés hatályba lépését követően;
- 1. részszámla: min. 25 %-ot elérő igazolt műszaki teljesítés esetén, a nettó – tartalékkeret nélküli –
ellenszolgáltatás legfeljebb 25 %-a értékben;
- 2. részszámla: min. 50 %-ot elérő igazolt műszaki teljesítés esetén, a nettó – tartalékkeret nélküli –
ellenszolgáltatás legfeljebb 25 %-a értékben;
- 3. részszámla: min. 75 %-ot elérő igazolt műszaki teljesítés esetén, a nettó – tartalékkeret nélküli –
ellenszolgáltatás legfeljebb 25 %-a értékben
- végszámla (4. részszámla): igazolt 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén a fennmaradó
összegre.
A végszámla (utolsó részszámla) az igazolt 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén nyújtható be,
min. a teljes nettó – tartalékkeret nélküli – ellenszolgáltatás 25 %-át kitevő összegre.
Ajánlattevő választása szerint egyes részszámlákat elhagyhat. A számlák kiállításánál az előzőleg
már kiállított részszámlák ellenértékét figyelembe kell venni.
4.
Ajánlatkérő jelen eljárásban 5 %-os tartalékkeretet határozott meg.
5.
Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
6.
A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
7.
Alvállalkozó bevonása esetén az ellenszolgáltatás kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/
A. és 32/B. §-ai szerint történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot.
A Kbt. 35. §-a szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy - a közbeszerzési eljárásban
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult - képviselőt megjelölni. A Lebonyolító a Kbt-ben
előírt tájékoztatásokat és értesítéseket a megjelölt képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek
közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattevők képviseletére vonatkozó 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. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói
teljesítés kifizetése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatályos 32/B. §-a szerint kell eljárni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/20 (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: 2021/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton,
az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
15. §-ában rögzített módon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a 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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1000000
A befizetés helye: bankszámla
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-15519164-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Fizetési számlára történő befizetés esetén:
- a számla száma: a fentiek szerint megjelölt számlaszám
- közlemény rovatban fel kell tüntetni: „Ajánlati biztosíték: Kispesti Szakrendelő"
- igazolás módja: ajánlatba csatolni kell a banki átutalás visszaigazolását.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
Az „ajánlati ár" esetén: fordított arányosítás, a „szakmai tapasztalat" és a „jótállás” esetén
arányosítás. Pontkiosztás módszere a dokumentációban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus
közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR001209192020.
2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5)
bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek
azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.

3. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart a beruházás helyszínén, 2021.
január 7-én 10:00 órai kezdettel. A helyszíni bejárás részletei a dokumentációban szerepelnek.
4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése
szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja alapján szakmai ajánlatnak
tekinti az árazott költségvetést. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
5. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési
formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata / hatósági igazolás/) elektronikus
másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el.
Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006.
évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. Amennyiben az
ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított
tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati
példányát.
6. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon
kell nyilatkozni.
7. Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési
beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének
elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is
felhasználható.
8. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők gazdasági, valamint műszaki, illetve
szakmai alkalmasságának feltételeit (P1., M1 és M2 , M3, alkalmassági feltételek) és igazolását a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés].
10. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát
képező munkákra irányuló 100.000.000,- Ft/év és 50.000.000,- Ft/káresemény összegű Contractor's All
Risks (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítás meglétének igazolását.
11. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb árérték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
12. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint
értendő.
13. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen
devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes
MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában
érvényes deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé
kell csatolni.
14. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
Ajánlattevő viseli.
15. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).
16. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek
a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
17. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő képviselőjével egyeztetett pénzügyi
ütemtervet illetve
munkanemekre és esetlegesen felújítási szintekre vonatkozó részletes, vonalas ütemtervet kell készíteni,
melyek a szerződés mellékletét képezik.
18. Nyertes ajánlattevőnek csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az ISO minősítésének
érvényességét a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozóan fenntartja.
19. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az Egészségügyi Intézet a bővítés és felújítás alatt folyamatosan
üzemel! A felújítási munkák megkezdése előtt legalább 15 nappal az Egészségügyi Intézet vezetésével
egyeztetni kell, a szükség szerinti kiürítés és részleges lezárások előkészítése miatt! Zajjal és szennyezéssel
járó munkák, csak az Intézet előzetes hozzájárulásával végezhetők.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Honvéd Sportegyesület (24790/2020)
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: Budapesti Honvéd Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91682792
Postai cím: Dózsa György Út 53. 27999
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balczer Gábor
Telefon: +36 303308605
E-mail: balczer.gabor@honved.hu
Fax: +36 13290065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.honved.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262522020/
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/EKR001262522020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti szervezet
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: Sport
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:
Karbantartási szolgáltatások a BHSE részére 2021
Hivatkozási szám: EKR001262522020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés

50000000-5

x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Karbantartási, kapcsolódó üzemeltetési és hibaelhárítási feladatok ellátása a Budapesti Honvéd
Sportegyesület II.1.6) pontjában meghatározott telephelyein. A műszaki tartalom további
részletezését, követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, illetve az annak mellékletét képező
műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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 nem teszi lehetővé a
részekre történő ajánlattételt Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, figyelemmel
arra, hogy a szolgáltatás teljesítése egy egységet képez, ezért gazdasági ésszerűségből nem tudja
az ajánlatkérő részekre bontani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Karbantartási szolgáltatások a BHSE részére 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BHSE alábbi telephelyei: Hajógyári Sziget - Hrsz: 23796/29,
Judo és Kézilabda csarnok – 1134 Bp, Tüzér u. 56-58. Hrsz: 27950/6, Központi épületek – 1134 Bp,
Dózsa György út 53. Hrsz: 27999, Vívóterem – 1134 Budapest, Dózsa György út 55. Hrsz: 27913/1
BHSE szolgálati lakásai: 1015 Bp, Hattyú u. 1. 2/3., 1107 Bp, Üllői út 138. 1 /4, 1101 Bp, Hungária
krt. 5. 1. lh. 6/2, 1143 Bp, Tábornok u. 18 1/13
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karbantartási, kapcsolódó üzemeltetési és hibaelhárítási feladatok ellátása a Budapesti Honvéd
Sportegyesület II.2.3) pontjában meghatározott telephelyein.
A Megrendelő tevékenysége körében sportlétesítmények üzemeltetésével, karbantartásával és
fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el, így a székhelyén és egyéb jelen közbeszerzés által
érintett telephelyein üzemelő rendszereinek feladata az ezen tevékenység folyamatos kiszolgálása.
E rendszereken végzett karbantartási és javítási feladatok célja a Megrendelő a székhelyén
és telephelyein működő rendszerek szolgáltatásainak fenntartása, a rendszerekbe integrált
berendezések állapotának megőrzése. Vállalkozó feladata a fenti célok teljesítésének érdekében a
rendszerek üzembiztonságának megőrzése és a folyamatos működés biztosítása az üzemzavarok
kockázatának csökkentése és az esetleges szolgáltatás-kiesések csökkentése.
Az ajánlat elkészítésénél kérjük annak figyelembevételét, hogy a munkavégzés üzemelő
épületekben fog történni. A munkát úgy kell végezni, hogy az Ajánlatkérő folyamatos működését
nem zavarhatja. A karbantartási, javítási munkálatokat előzetesen legalább 48 órával a megrendelőt
tájékoztatni kell (írásos formában). A munkavégzés minden szakaszában műszaki követelmény
az üzemfelügyeleti rendszerek folyamatos, szünetmentes működésének biztosítása. A vállalkozó
köteles az Ajánlatkérő rendszereinek felülvizsgálata, javítása, üzemeltetése során tapasztalt
észrevételeket, javaslatokat megküldeni írásban.
A nyertes ajánlattevőnek a Szerződés időtartama alatt a hibabejelentések fogadására folyamatos,
7/24 időtartamú elérhetőséget kell biztosítania, melynek keretében egy olyan 24 órás rendelkezésre
állású online hibabejelentő felület és/vagy szoftvert biztosít Ajánlatkérő számára, amely támogatja
a karbantartási szolgáltatás teljesítése során felmerülhető valamennyi hiba online bejelentését,
folyamatos nyomon követését, a hibajavítás monitoringjának teljes kezelését. Ezen felület/szoftver

részét képezi a határidők rögzítése és hibajavítás megtörténte is, így a hibák bejelentésére és a
javítások monitoringjának biztosítása.
Munkarend:
- hétköznap (hétfőtől péntekig) reggel 8 órától este 17 óráig.
- rendkívüli karbantartási munka elvégzése – amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg eseti
jelleggel jellemzően munkanapokon munkaidőn (8-17) kívül.
- ügyelet biztosítása: hétköznap 17:00 órától este 22:00 óráig (személyes jelenlét 17:00 óráig, utána
telefonos ügyelet). Hétvégén telefonos ügyelet biztosítása.
- 24 órás online hibabejelentő felület biztosítása
- 30 sporteseményen (amennyiben hétvégére esik) ügyeletet kell biztosítania az esemény teljes
idejére, igény szerint személyes jelenlét biztosításával.
Az üzemeltetési szerződés csak a szolgáltatást biztosítja a BHSE összes telephelyén (KIVÉVE az
uszoda gépészetet, uszoda kazán és vegyszer-kezelő berendezéseket, mert arra külön szakcéggel
köt az ajánlatkérő szerződést. A speciális uszodagépészek és úszómesterek az ajánlatkérő
alkalmazásában állnak). A műszaki tartalom további részletezését, követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok, illetve az annak mellékletét képező műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet
tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempont szerinti ajánlati árnak
tartalmaznia kell a kiszállási díjat és az anyagmozgatási díjat is. Ezekért külön díj, vagy költség nem
számolható el. Az Ajánlatkérő az anyagköltségre rendelkezésre álló keretösszeget biztosít 400.000,Ft +ÁFA/hó összegben.
(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 M.1) b) pontjában előírt szakembernél az alkalmassági minimum
követelményen felüli többlettapasztalat [min. 0 – max. 60 hó] 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.7.: A szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napján lép hatályba és a hatályba lépéstől
számított 12 hónapig marad hatályban. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) rendelkezéseinek
figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés
időpontja az ezt követő első munkanap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Kbt. 114/A.§
(1) bekezdésének rendelkezései szerint kell igazolnia, ennek keretében Ajánlattevőnek a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i)
pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m)
és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2)
bekezdésére. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében külön nyilatkozatot kell
benyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró
okok igazolására (ide nem értve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okot)
elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai
közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak,
és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében előírt információkat. Az öntisztázásra
a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére 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
rögzíti, hogy a Kbt. 114/A§ (1) bekezdése alapján Ajánlattevőknek az alkalmassági igazolásokat az
ajánlatuk részeként kell benyújtaniuk, így Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdéseit az alkalmasság
igazolása körében nem alkalmazza. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a kizáró okok vonatkozásában
elfogadja az ajánlattevő ajánlatban tett nyilatkozatát, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdést a kizáró okok
vonatkozásában nem alkalmazza, tehát nem hívja fel a nyertes ajánlattevőt a kizáró okokkal
kapcsolatos újabb nyilatkozat megtételére.
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 gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt.114/A.§ (1) bekezdése alapján ajánlatevőknek
az ajánlatuk részeként be kell nyújtaniuk a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásaikat. Erre tekintettel Ajánlatkérő a
bírálat során a Kbt. 114/A§ (2)-(6) bekezdések rendelkezéseit alkalmazza, a 67.§ (1) bekezdés, a
69.§ (2)-(9) bekezdés, valamint a 114.§ (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
M1)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell
nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
• a szakember neve,
• annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
• nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog;
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
A szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséget igazoló dokumentum másolatát, valamint a szakember aláírt szakmai
önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
• a szakember neve, végzettsége,

• a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a
szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy
alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
• a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre
áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan
kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná.
M2)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdésének i) pontja alapján ajánlattevőnek be kell
mutatnia egy teljesítéséhez napi 24 órában rendelkezésére álló online hibabejelentő felületet vagy
online formában alkalmazható szoftvert. A hibabejelentő alkalmasnak kell lennie a szolgáltatás
teljesítése során felmerülhető valamennyi hiba online bejelentésére, folyamatos nyomon követésére,
a hibajavítás teljes monitoringjának (a hiba rögzítésétől a hibajavítás megtörténtéig) kezelésére.
Ennek igazolására az ajánlattevőnek egy olyan részletes rendszerleírást kell becsatolnia a rendszer
egyes elemeinek részletes bemutatásával, amely alapján az egyes funkciók működése, működtetése
és mindennapi használata egyértelműen megállapítható.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni
kívánt szakemberekkel:
a) Nem rendelkezik legalább 1 fő kőműves, 1 fő festő, 1 fő hidegburkoló, 2 fő villanyszerelő, 1 fő vízgáz, fűtésszerelő és 1 fő légtechnikai, 1 fő kazánkezelő szakképesítéssel rendelkező,
b) 1 fő felsőfokú végzettséggel és szakirányú létesítménygazdálkodási képesítéssel is rendelkező
szakemberrel, amely legalább 4 év létesítményvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik
sportlétesítmény kezelése, vezetése és/vagy irányítása területen.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy olyan, 24 órás rendelkezésre állású
online hibabejelentő felülettel és/vagy szoftverrel, amely támogatja a szolgáltatás teljesítése során
felmerülhető valamennyi hiba online bejelentését, folyamatos nyomon követését, a hibajavítás
monitoringjának teljes kezelését, amelynek részét képezi a határidők rögzítése és hibajavítás
megtörténte is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A havi nettó takarítási átalánydíj 1 (egy) százaléka minden késedelemmel
érintett naptári nap után, de legfeljebb a havi nettó takarítási átalánydíj 20 (húsz) százaléka minden
késedelem esetén. Hibás teljesítés esetében az ajánlatkérő ugyanolyan összegű kötbérre jogosult,
mint amelyet késedelmes teljesítéskor követelhet arra az időre, amely a hiba bejelentését követően a
szolgáltatás újbóli elvégzésére nyitva álló határidő lejártától a megfelelő teljesítésig tart.

Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének nyertes ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból
történő meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek
mértéke a nettó szerződéses ellenérték 30 (harminc) százaléka. Kötbérfizetési kötelezettség
esetén a nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az Ajánlatkérő követelését.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül
megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége
megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum, illetve
annak részét képező Adásvételi szerződés tervezet elnevezésű dokumentum tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő a havi nettó takarítási átalánydíjról, havonta,
utólag minden hónap 5. munkanapjáig 1 (egy) darab számla kiállítására jogosult.
A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) hatálya alá esik.
Jogszabály: Kbt. 135.§ (1), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)(2) 6:155.§-a.
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (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: 2021/01/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ rendelkezéseinek megfelelően és a
424/2017. Korm rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatok bontása elektronikus úton történik
az EKR rendszer útján.
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) 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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:

1.) nettó vállalkozói díj - fordított arányosítás; 2.) arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az Ajánlattevők részére a szakszerű
ajánlat elkészítése érdekében egyszeri alkalommal helyszíni bejárást tart a felhívásban meghatározott fő
telephelyeken, helyszínenként. 1. Helyszín: Központi épületek – 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Hrsz:
27999 Időpont: 2021. január 06. 10:00 óra 2. Helyszín: Vívóterem – 1134 Budapest, Dózsa György út 55.
Hrsz: 27913/1. Időpont: 2021. január 06. 10:40 óra 3. Helyszín: Judo és Kézilabda csarnok – 1134 Budapest,
Tüzér utca 56-58. Hrsz: 27950/6 Időpont: 2021. január 06. 11:10 óra 3. Helyszín: Hajógyári Sziget - Hrsz:
23796/29 Időpont: 2021. január 06. 12:15 óra
2) Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71.§ (6)-ot. A hiánypótlás EKR rendszer
útján.
3) Az ajánlathoz csatolni kell: aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás;
folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges
nyilatkozat is).
4) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§ (2), a 66.§ (6) a) és b), valamint 65.§ (7) szerinti nyilatkozatokat.
5) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet
benyújtani.
6) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.
7) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okirat alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven
került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
9) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56.§ és 114. § (6).
10) Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
11) Az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) és (14)ben leírtak szerint ellenőrizni.
12) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 79.§ (2) szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) az irányadó.
13) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A.§ (1) alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat
egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők
rendelkezésére, ott az Ajánlattevő köteles nyilatkozatát az elektronikus űrlap felhasználásával megtenni.
14) Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő részéről 37.000.000 (harminchétmillió) forint/év és 5.000.000
(ötmillió) forint/káresemény értékű kockázatátvállalással. További információ szerződés tervezete.
15) Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján
elkülönített üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.
16) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való
közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138.§-ának
rendelkezéseire.
17) A jelen felhívásban előírt műszaki és szakmai (M1) alkalmassági követelmények igazolási módjai a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
18) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.
19) Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő az ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) valamint ISO
14001 minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal meglétét.
20) Értékelés módszere: 1.) nettó vállalkozói díj - fordított arányosítás; 2.) szakember többlettapsztalata arányosítás.
21) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé.
22) FAKSZ: dr. Esztári Csaba 00946
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a 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 Operettszínház (24880/2020)
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: Budapesti Operettszínház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89474325
Postai cím: Nagymező Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lokody Mariann
Telefon: +36 307126943
E-mail: lokody.mariann@operett.hu
Fax: +36 13532172
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.operett.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001138412020/
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/EKR001138412020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Színház
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:
Jegy-és bérlet értékesítőrendszer szolgáltatása
Hivatkozási szám: EKR001138412020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés

72200000-7

x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapesti Operettszínház saját, illetve a partnerei által szervezett rendezvényeinek látogatása
és/vagy szolgáltatásainak igénybevételére jogosító részvételi jegyek, bérletek, ajándékutalványok,
kuponok, voucherek és más itt meg nem nevezett bármilyen jegyek értékesítésére jegyértékesítési
szoftver rendelkezésre bocsátása, jegyek értékesítése, ellenérték beszedése, ellenőrzési és
beléptetési szolgáltatások ellátása, internetes kapcsolattal rendelkező országos terjesztői hálózat,
valamint a Budapesti Operettszínház részére saját weblapjába épített on-line értékesítési lehetőség
biztosítása, ajánlatkérő honlapján jegyértékesítési szoftver üzembe helyezése és működtetése,
befolyt vételár ajánlatkérő részére történő megfizetése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás ellátása,
online és offline előadások esetén.
II.1.1) és II.2.1) pontokban az eljárás elnevezése rövidítésre került karakterkotlát okán, eredeti
elnevezés: „Elektronikus jegy- és bérletértékesítőrendszer, valamint az ahhoz kapcsolódó
elektronikus ellenőrző és beléptetőrendszer szolgáltatása”
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás egymásától el nem választható
egységekből tevődik össze, melyek együttesen adják jelen eljárás tárgyát. Az Operettszínház
épületében található termekben zajló előadások, az időbeli párhuzamosságok miatt egységes
szervezést és ehhez kapcsolódó összehangolt logisztikát igényelnek, különös tekintettel az
ajánlatkérői oldalon felmerülő költséghatékony működés elvére.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Jegy-és bérlet értékesítőrendszer szolgáltatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1065 Budapest, Nagymező utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapesti Operettszínház saját, illetve a partnerei által szervezett rendezvényeinek látogatása
és/vagy szolgáltatásainak igénybevételére jogosító részvételi jegyek, bérletek, ajándékutalványok,
kuponok, voucherek és más itt meg nem nevezett bármilyen jegyek értékesítésére jegyértékesítési
szoftver rendelkezésre bocsátása, jegyek értékesítése, ellenérték beszedése, ellenőrzési és
beléptetési szolgáltatások ellátása, internetes kapcsolattal rendelkező országos terjesztői hálózat,
valamint a Budapesti Operettszínház részére saját weblapjába épített on-line értékesítési lehetőség
biztosítása, ajánlatkérő honlapján jegyértékesítési szoftver üzembe helyezése és működtetése,
befolyt vételár ajánlatkérő részére történő megfizetése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás ellátása,
online és offline előadások esetén.
A felek nettó 65.000.000,- Ft keretösszeg erejéig kötik. Ezen keretösszeg 30%-a opcióként
kezelendő, az Ajánlatkérő nettó 50.000.000 Ft keretösszegig vállal kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő feladatai:
a) ajánlatkérő webes felületén biztosított on-line jegyértékesítési rendszer folyamatos biztosítása és
üzemeltetése,
b) nyertes ajánlattevő saját on-line felületein történő jegyértékesítés,
c) nyertes ajánlattevő, ill. közreműködői, partnerei által történő on-line, telefonos, illetve személyes
jegyértékesítés,

d) az ajánlatkérő által az élő előadáson/rendezvényeken használt beléptető eszközein az
értékesítési rendszerrel kommunikáló jegyellenőrző és beléptető rendszer folyamatos biztosítása és
üzemeltetése.
e) Ajánlatkérő által létesített külön jogviszony alapján a stream technikai szolgáltatását biztosító
vállalkozással (a továbbiakban: streamszolgáltató) történő folyamatos együttműködés és
kapcsolattartás, illetve a stream eseményekre értékesített jegyek adatainak a streamszolgáltató
rendszerébe történő továbbítása annak érdekében, hogy a nézők a stream jegyekkel szerzett
jogosultsággal a streamszolgáltató rendszerén a streamhez hozzáférhessenek.
További részletes leírás a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelező 20 db magyarországi jegyirodák számán fölül megajánlott
többlet jegyirodák száma (értékelhető megajánlás: min. 0, max. 100 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 90
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: 48 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 igen
Opciók leírása: A felek nettó 65.000.000,- Ft keretösszeg erejéig kötik. Ezen keretösszeg 30%-a
opcióként kezelendő, az Ajánlatkérő nettó 50.000.000 Ft keretösszegig vállal kötelezettséget.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.5.ponthoz: Az ár az alábbi bontásban kerül értékelésre:
Megnevezés: 1.1. Rendszerhasználati díj (Ft/hó) / Súlyszám: 30
Megnevezés: 1.2. Terjesztői jutalék online előadásokra (Áfá-val csökkentett érték 0-10 % között, %) /
Súlyszám: 15
Megnevezés: 1.3. Terjesztői jutalék offline előadásokra (Áfá-val csökkentett érték 0-10 % között, %) /
Súlyszám: 20
Megnevezés: 1.4. Saját weblapos jutalék online előadásokra (Áfá-val csökkentett érték 0-10 %
között, %) / Súlyszám: 5
Megnevezés: 1.5. Saját weblapos jutalék offline előadásokra (Áfá-val csökkentett érték 0-10 %
között, %) / Súlyszám: 20
1.1. értékelési szempont: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.
március 25. 2. számú melléklet A.1. pont) szerinti módszere.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 0 Ft-os havidíj nem ajánlható meg. Utóbbi egységáron való
megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
1.2-1.5. értékelési szempontok: arányosítás módszere.
Ajánlatkérő az 1.2-1.5. értékelési szempontokkal összefüggésben rögzíti, hogy Ajánlatkérő a Kbt.
77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb megajánlást "(maximális pontszámhoz tartozó ajánlati
elem)” „0%” értékben határozza meg, amely megajánlásra a pontszámok felső határával azonos
számú pontot ad, azaz 100 pontot.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőtlenebb megajánlást “(minimális
pontszámhoz rendelt ajánlati elem)” „10%” értékben határozza meg, amelynél kedvezőtlenebb
megajánlást a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek tekint. A minimális
pontszámhoz tartozó megajánlásra ajánlatkérő az értékelés során 0 (nulla) pontot ad.
2. értékelési szempont: egyenes arányosítás.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
A szerződést a hatálybalépésétől számított 48 hónapos szolgáltatási időtartamra kötik azzal,
hogy megszűnik minden további jognyilatkozat nélkül a szerződés a fenti időtartamon belül, ha az
opcióval növelt keretösszeg kimerül (értve ez alatt a keretösszeg kimerülését okozó feladat nyertes
ajánlattevő általi ellátását).
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a
Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által
kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót EKR űrlapon, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá EKR űrlapon.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKRben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a
Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap
formájában köteles kitölteni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó, azzal, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során.

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:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján
ajánlatában szükséges benyújtani az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat az
alábbiak szerint.
M/1.
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) jelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § meghatározott formában igazolva, mely tartalmazza legalább
az alábbiakat:
&#61656; szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
&#61656; a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum
megadásával);
&#61656; ellenszolgáltatás összege;
&#61656; szolgáltatás tárgya;
&#61656; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
M/2.
Ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza (év/hónap megjelöléssel);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír.
Alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)
bekezdés alapján. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9), (11)-(12)
bekezdéseiben, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően és a 114/A. § is
irányadó.
Továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó, azzal, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladási időpontjától visszafelé
számított 3 évben összesen (36 hónapban) legalább nettó 30 millió Ft értékű, az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített, kulturális intézmény részére számítógépes jegy- és
bérletértékesítő rendszer biztosítására és országos terjesztői hálózat kialakítására vonatkozó
referenciával/referenciákkal.
Az előírt referenciaérték több szerződésből is teljesíthető.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontja értelmében három év teljesítéseinek
igazolását írja elő, Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő szakértővel, aki felsőfokú szakirányú
(mérnökinformatikus és/ vagy gazdaságinformatikus és/vagy informatikus vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel, és legalább 2 éves számítógépes jegy- és bérletértékesítő rendszer biztosítására és
országos terjesztői hálózat kialakítására vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási, késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Számlázás: hetenkénti utólagos elszámolás, a tárgyhéten ténylegesen ellátott szolgáltatások
alapján.
A rendszerhasználati díjról havonta állítható ki számla.
Ajánlatkérő a kiállított számla összegét havonta az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg
a nyertes ajánlattevő részére forintban (HUF), 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1),
(5)-(6) bekezdései, és a Ptk. 6:130. § alapján.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott 6:155. §
szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők
tekintetében.
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:
Részleteket a szerződéstervezet tartalmaz.
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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától
kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az
ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései
szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
Részletek a II.2.13) pontban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD)
található.
1. Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti)
közbeszerzési eljárás.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltakat.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni,
továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös
ajánlattevők vonatkozásában.
5. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet a felhívásban és a Kbt. 56. §, valamint 114. §
(6) bekezdése alapján a KD-ban részletezettek szerint az EKR-en keresztül.
6. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti
nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek
tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó
információk ajánlatban történő feltüntetését.
9. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint nyilatkozzon EKR űrlapon. Az
űrlapon a nemleges tartalmat egyértelműen kérjük jelölni.
10. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a
nemmagyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)
bekezdés).
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
12. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
15. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
16. Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 68. §
rendelkezései alapján a KD-ban részletezettek szerint.
17. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. §
(4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő
elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu
18. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Makranczi Ádám (makranczi@witzrt.hu),
lajstromszáma: 00638), Springmann Barbara, (springmann@witzrt.hu), lajstromszáma: 01225.
19. A 2. értékelési szemponthoz mellékelni kell egy listát, melyben felsorolják azon jegyirodai, hálózati,
értékesítési végpontokat, melyekből megállapíthatóak a megajánlott jegyértékesítési rendszerek
elérhetősége (cégnév, internetes domain vagy a működés helye, címe, személyes kontakt, e-mail)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a 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 Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24745/2020)
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: Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65376230
Postai cím: Hegedűs Gyula Utca 49-51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor László
Telefon: +36 13235218
E-mail: jamvbor.laszlo@btirt.hu
Fax: +36 13235105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.btirt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001341872020/
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/EKR001341872020/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) 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: Temetkezés, temetkezést kiegészítőszolgáltatás
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:
Kegyeleti textiltermékek beszerzése 2021-2022
Hivatkozási szám: EKR001341872020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés

33968000-3

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A keretszerződésben rögzített különféle kegyeleti textiltermékek beszerzése, a Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. ügyfeleinek megrendelése alapján.
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 tárgya alapján – annak jellegére is
tekintettek – gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt ésszerűtlen a beszerzés részekre
bontása és adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződés megkötése.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kegyeleti textiltermékek beszerzése 2021-2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33968000-3

További tárgyak:
33973000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1108 Budapest, Kozma u. 8-10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés teljes (a maximális meghosszabbítási idő figyelembe vételével) összesen várhatóan
13248 db (-100%) kegyeleti textiltermékek szállítása, a keretszerződésben rögzített 60 féle kegyeleti
textiltermékből, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. ügyfeleinek megrendelése alapján.
(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 Szállítási határidő (munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 95
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: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/01/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő jogosult egyoldalúan, egyszer, legfeljebb 12 hónappal
meghosszabbítani, melyről köteles előzetesen írásban tájékoztatni nyertes ajánlattevőt. A
meghosszabbítás a fent feltüntetett Befejezés dátum-tól értendő. A meghosszabbítás maximális
kihasználásával a szerződés 2023.01.31. napjáig hosszabbítható meg.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
b); c); d); g); h); i) (az ia) és az ib) alpontokat is beleértve); j); k) (a ka), a kb) és a kc) alpontokat is
beleértve); m) valamint q) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. Megkövetelt igazolási mód a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 17. §-ában foglaltaknak
megfelelően. A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem
állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)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 gazdasági szereplő teszi
meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a törvény Második Része „egységes európai
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani. Az 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. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg.
P1.) Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménye – a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint – igazolható az utolsó három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év – működési formájának megfelelő – saját vagy jogelődje számviteli jogszabály
szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – benyújtásával (ha a gazdasági

szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján, a beszámoló csatolása az ajánlatban
nem szükséges. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (kegyeleti/temetkezési textiltermékek értékesítése) származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P2.) Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménye – a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint – igazolható az előző lezárt üzleti évre vonatkozóan a
közbeszerzés tárgyából (kegyeleti/temetkezési textiltermékek értékesítése) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Ha az ajánlattevő 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 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti év adózott eredménye bármelyik évben negatív. Később létrejött gazdasági szereplő
esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kegyeleti/temetkezési textiltermékek
értékesítése) származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 27000000 HUF-ot.
P2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább nettó 27000000 HUF
közbeszerzés tárgyából (kegyeleti/temetkezési textiltermékek értékesítése) származó árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a törvény Második Része „egységes európai
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 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. Nem használhatja fel a gazdasági
szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználásárajogutódlás
eredményeként – a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd
gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha

a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben
is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására
szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
M1.) Ajánlattevőnek műszaki és szakmai alkalmassága – a 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 21.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján – igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé
számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
23. §-ban foglaltaknak megfelelően.
M2.) Ajánlattevőnek műszaki, illetve szakmai alkalmassága – 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet
21. § (1) bekezdés d) pontja alapján – igazolható a megajánlott termék leírásával.
M3.) Ajánlattevőnek műszaki és szakmai alkalmassága – a 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet
21. § (1) bekezdés c) pontja alapján – igazolható a tanúsítvány csatolásával, vagy az egyenértékű
intézkedések bemutatásával. Ajánlatkérő tanúsítvánnyal egyenértékűnek tekinti azon intézkedéseket
ismertető leírást vagy dokumentált rendszert, amely teljes egészében megfeleltethető a hatályos ISO
9001 szabványkövetelményeknek, mely alól kivételt képez a külső auditra vonatkozó követelmények
teljesítése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 9500
db, a közbeszerzés tárgyára (kegyeleti/temetkezési textiltermékek értékesítése) vonatkozó szállítási
referenciával.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely termék a Dokumentációban meghatározott
fizikai paramétereknek és műszaki specifikációnak (úgymint, méret, szín, anyag, díszítés) nem
felelnek meg (Ajánlatkérő a fizikai paraméterektől eltérés lehetőségét a Dokumentációban
meghatározottak szerint megengedi).
M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik kegyeleti/temetkezési textiltermékek
gyártására és/vagy forgalmazására vonatkozó elismert - bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségtanúsító intézménytől származó minőség-biztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001) vagy azzal
egyenértékű tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
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:
Kötbér (2%/nap, max 20% késedelmi kötbér ;15% hibás teljesítési kötbér 10%; meghiúsulási kötbér
eseti megrednelésekre 20%; meghiúsulási kötbér keretszerződés felmondása esetében 2 millió Ft)
Jótállás 12 hónap
Késedelmes fizetés Ptk.6:155 § szerint.
A részleteket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján benyújtott számlát fogadja el. Ajánlatkérő az ellenértéket
a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla
kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem
biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A részleteket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (8)]
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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (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: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok elektronikus bontásának
szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. december.
Amennyiben Ajánlatkérő él a meghosszabbítás jogával, akkor ettől eltérő, későbbi időpont.
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) 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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
Arányosítás, a Dokumentációban meghatározottak szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ha a felolvasólapon feltüntetett adatok és az ajánlat más része között eltérés
van, akkor a felolvasólap tartalma az irányadó.
2. Ajánlattevőnek ajánlatában – a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján – meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
4. Az Ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró, vagy arra meghatalmazást adó cégképviseletre jogosult
személy aláírási címpéldányát /aláírás-mintáját (továbbiakban: címpéldány). A kiállítás dátuma nincs
határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a cégképviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más
személy látja el kézjegyével, úgy annak meghatalmazása csatolása is szükséges.
5. Az idegen nyelvű okiratot magyar nyelvű fordításban is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok elkészítésének
és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar.
6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71 §-a alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, 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 hiánypótlásra, ilyen esetben nem rendel el újabb
hiánypótlást.
7. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseire, és az
ehhez kapcsolódó érvénytelenségi okokra [Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pont].

8. Az eljárásban való részvétel minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
9. Ajánlattevő – a Kbt. 56. § alapján – kiegészítő tájékoztatás kérhet. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a
kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül (az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három
nappal) megadja.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi
okot.
11. Ajánlatkérő a "Szállítási határidő (munkanap)" értékelési szemponttal kapcsolatban közli, hogy 10
munkanapnál hosszabb teljesítési határidőt nem fogad el. [Kbt. 77. § (1)]
12. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
13. Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos,
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24746/2020)
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: Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65376230
Postai cím: Hegedűs Gyula Utca 49-51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor László
Telefon: +36 13235218
E-mail: jambor.laszlo@btirt.hu
Fax: +36 13235105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.btirt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001342042020/
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/EKR001342042020/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) 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: Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
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:
Urnák beszerzése 2021-2022
Hivatkozási szám: EKR001342042020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés

39296000-3

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Keretszerződés keretében különféle urnákból beszerzése, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
ügyfeleinek megrendelése alapján.
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 tárgya alapján – annak jellegére is
tekintettek – gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt ésszerűtlen a beszerzés részekre
bontása és adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződés megkötése.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Urnák beszerzése 2021-2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39296000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1108 Budapest, Kozma u. 8-10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen várhatóan 7681 db (-100%) urna szállítása, a keretszerződésben rögzített különféle
urnákból, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. ügyfeleinek megrendelése alapján.
(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 Szállítási határidő (munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 95
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: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/01/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő jogosult egyoldalúan, egyszer, legfeljebb 12 hónappal
meghosszabbítani, melyről köteles előzetesen írásban tájékoztatni nyertes ajánlattevőt. A
meghosszabbítás a fent feltüntetett Befejezés dátum-tól értendő. A meghosszabbítás maximális
kihasználásával a szerződés 2023.01.31. napjáig hosszabbítható meg.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
b); c); d); g); h); i) (az ia) és az ib) alpontokat is beleértve); j); k) (a ka), a kb) és a kc) alpontokat is
beleértve); m) valamint q) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. Megkövetelt igazolási mód a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 17. §-ában foglaltaknak
megfelelően. A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem
állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)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 gazdasági szereplő teszi
meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a törvény Második Része
„egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatot kell érteni. A nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott
esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69.
§ szerinti felhívására köteles benyújtani. Az 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. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
P1.) Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménye – a 321/2015. (X.
30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján – igazolható az utolsó három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő - saját vagy jogelődje
számviteli jogszabály szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének –
benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján,

a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (urnák értékesítése) származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P2.) Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménye – a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján – igazolható az előző két lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (urnák értékesítése) származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Ha az ajánlattevő 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 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az
eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
év adózott eredménye bármelyik évben negatív. Később létrejött gazdasági szereplő esetében
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (urnák értékesítése) származó árbevétele nem
éri el összesen a nettó 37500000 HUF-ot.
P2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább nettó 37500000 HUF
közbeszerzés tárgyából (urnák értékesítése) származó árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a törvény Második Része „egységes európai
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 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. Nem használhatja fel a gazdasági
szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás
eredményeként – a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd
gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha
a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben
is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására
szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

M1.) Ajánlattevőnek műszaki és szakmai alkalmassága – a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján – igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé
számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
23. §-ban foglaltaknak megfelelően.
M2.) Ajánlattevőnek műszaki, illetve szakmai alkalmassága – 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
21. § (1) bekezdés d) pontja alapján – igazolható a megajánlott termék leírásával.
M3.) Ajánlattevőnek műszaki és szakmai alkalmassága – a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
21. § (1) bekezdés c) pontja alapján – igazolható a tanúsítvány csatolásával, vagy az egyenértékű
intézkedések bemutatásával. Ajánlatkérő tanúsítvánnyal egyenértékűnek tekinti azon intézkedéseket
ismertető leírást vagy dokumentált rendszert, amely teljes egészében megfeleltethető a hatályos ISO
9001 szabványkövetelményeknek, mely alól kivételt képez a külső auditra vonatkozó követelmények
teljesítése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 5700 db,
a közbeszerzés tárgyára (urnák értékesítése) vonatkozó szállítási referenciával.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely termék a Dokumentációban meghatározott
fizikai paramétereknek és műszaki specifikációnak (úgymint, méret, szín, anyag, díszítés) nem
felelnek meg (Ajánlatkérő a fizikai paraméterektől eltérés lehetőségét a Dokumentációban
meghatározottak szerint megengedi).
M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik urna temetkezési kellékek gyártására és/vagy
forgalmazására vonatkozó elismert - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségtanúsító
intézménytől származó minőség-biztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001) vagy azzal egyenértékű
tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
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:
Kötbér (2%/nap, max 20% késedelmi kötbér ;15% hibás teljesítési kötbér 10%; meghiúsulási kötbér
eseti megrednelésekre 20%; meghiúsulási kötbér keretszerződés felmondása esetében 2 millió Ft)
Jótállás 12 hónap
Késedelmes fizetés Ptk.6:155 § szerint.
A részleteket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján benyújtott számlát fogadja el. Ajánlatkérő az ellenértéket
a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla
kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem
biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A részleteket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (8)]
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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (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: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok elektronikus bontásának
szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. december.
Amennyiben Ajánlatkérő él a meghosszabbítás jogával, akkor ettől eltérő, későbbi időpont.

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) 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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
Arányosítás, a Dokumentációban meghatározottak szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ha a felolvasólapon feltüntetett adatok és az ajánlat más része között eltérés
van, akkor a felolvasólap tartalma az irányadó.
2. Ajánlattevőnek ajánlatában – a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján – meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
4. Az Ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró, vagy arra meghatalmazást adó cégképviseletre jogosult
személy aláírási címpéldányát /aláírás-mintáját (továbbiakban: címpéldány). A kiállítás dátuma nincs
határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a cégképviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más
személy látja el kézjegyével, úgy annak meghatalmazása csatolása is szükséges.
5. Az idegen nyelvű okiratot magyar nyelvű fordításban is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok elkészítésének
és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar.
6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71 §-a alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, 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 hiánypótlásra, ilyen esetben nem rendel el újabb
hiánypótlást.
7. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseire, és az
ehhez kapcsolódó érvénytelenségi okokra [Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pont].
8. Az eljárásban való részvétel minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
9. Ajánlattevő – a Kbt. 56. § alapján – kiegészítő tájékoztatás kérhet. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a
kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül (az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három
nappal) megadja.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi
okot.
11. Ajánlatkérő a "Szállítási határidő (munkanap)" értékelési szemponttal kapcsolatban közli, hogy 10
munkanapnál hosszabb teljesítési határidőt nem fogad el. [Kbt. 77. § (1)]
12. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
13. Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos,
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24747/2020)
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: Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65376230
Postai cím: Hegedűs Gyula Utca 49-51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor László
Telefon: +36 13235218
E-mail: jambor.laszlo@btirt.hu
Fax: +36 13235105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.btirt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001342112020/
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/EKR001342112020/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) 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: Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
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:
Koporsók és fémbetétek beszerzése 2021
Hivatkozási szám: EKR001342112020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés

39296100-4

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Különféle koporsó és koporsó fémbetétek beszerzése a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
ügyfeleinek megrendelésének függvényében.
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 tárgya alapján – annak jellegére is
tekintettek – gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt ésszerűtlen a beszerzés részekre
bontása és adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződés megkötése.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Koporsók és fémbetétek beszerzése 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39296100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1108 Budapest, Kozma u 8-10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Várhatóan 978 db különféle koporsó és 74 db koporsó fémbetét a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
ügyfeleinek megrendelésének függvényében.
(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 Szállítási határidő (munkanap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 95
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: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/02/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
b); c); d); g); h); i) (az ia) és az ib) alpontokat is beleértve); j); k) (a ka), a kb) és a kc) alpontokat is
beleértve); m) valamint q) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. Megkövetelt igazolási mód a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 17. §-ában foglaltaknak
megfelelően.
A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás
igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)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 gazdasági szereplő teszi meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a törvény Második Része „egységes európai
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani. Az 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. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg.
P1.) Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménye – a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint – igazolható az utolsó három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő - saját vagy jogelődje számviteli jogszabály
szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – benyújtásával (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján, a beszámoló csatolása az ajánlatban
nem szükséges. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a

közbeszerzés tárgyából (koporsók és koporsó fémbetétek értékesítése) származó legalább nettó 45
000 000 HUF árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P2.) Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménye – a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint – igazolható az előző, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozóan, a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő 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 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.
P3.) Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménye – a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint – igazolható az előző lezárt üzleti évre vonatkozóan
a közbeszerzés tárgyából (koporsók és koporsó fémbetétek értékesítése) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Ha az ajánlattevő 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 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az
eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
év adózott eredménye bármelyik évben negatív. Később létrejött gazdasági szereplő esetében
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (koporsók és koporsó fémbetétek értékesítése)
származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 45 000 000 HUF-ot.
P2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább nettó 60 000 000 HUF teljes általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel (értékesítés nettó árbevétele).
P3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább nettó 45 000 000 HUF
közbeszerzés tárgyából (koporsók és koporsó fémbetétek értékesítése) származó árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67.
§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a törvény Második Része „egységes európai
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 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. Nem használhatja fel a gazdasági
szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás
eredményeként – a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd
gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha
a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben
is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására
szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
M1.) Ajánlattevőnek műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldése napját megelőző 3
év legjelentősebb közbeszerzés tárgya (koporsók és koporsó fémbetétek értékesítése) szerinti
szállításainak az ajánlattevő nyilatkozatával történő ismertetésével, vagy a szerződést kötő másik
fél által adott igazolással, amely tartalmazza legalább a: teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél
megnevezését, a szállítás tárgyát, a mennyiséget, valamint annak igazolását, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2.) Ajánlattevőnek műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (1) h) pontja alapján a beszerzendő áru (csak a koporsók) leírásával és
mintapéldányának bemutatásával. A leírásnak minimálisan tartalmaznia kell a valamennyi koporsó
termék műszaki vagy vázrajzát és fizikai paramétereit. A koporsó termékek mintapéldányai
megfelelőek, amennyiben teljesítik a műszaki leírás 1. pontjában meghatározott feltételeket és
az Adásvételi Keretszerződés tervezet 3 . sz. mellékletében felsorolt egyik minőségi hiba sem
tapasztalható. A mintatermékeket Ajánlatkérő központi raktárába (1108 Budapest , Kozma u 8-10.)
kell leszállítani legkésőbb ajánlattételi határidőig. Az átvétel munkanapokon 7:00 és 14:00 óra között,
az ajánlattétel napján 7:00 és 9:00 óra között történik. Kérjük Tisztelt ajánlattevőket, hogy az átvétel
gördülékeny lebonyolítása érdekében a szállítás időpontját - a szállítást megelőző munkanapon
- előzetesen telefonon jelezni szíveskedjenek. A mintatermékek átvételéről Ajánlatkérő átvételi
igazolást ad, melyet az ajánlatba kötelező csatolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben évente összesen legalább
750 db a közbeszerzés tárgyára (koporsók és koporsó fémbetétek értékesítése) vonatkozó szállítási
referenciával.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a termékek leírása és/vagy a benyújtott mintapéldányok a
Dokumentációban meghatározott fizikai paramétereknek (Ajánlatkérő a fizikai paraméterektől
eltérés lehetőségét a dokumentációban meghatározott mértékekben megengedi) és műszaki
specifikációnak nem felelnek meg.
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:
Kötbér (1%/nap, max 20% késedelmi kötbér ;10% hibás teljesítési kötbér 10%; meghiúsulási kötbér
eseti megrednelésekre 20%; meghiúsulási kötbér keretszerződés felmondása esetében 6 millió Ft)
Teljesítési biztosíték 3 millió Ft.
Jótállás 12 hónap
Késedelmes fizetés Ptk.6:155 § szerint.
A részleteket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján benyújtott számlát fogadja el. Ajánlatkérő az ellenértéket
a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla

kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem
biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A részleteket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (8)]
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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (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: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok elektronikus bontásának
szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. december
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) 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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
Arányosítás, a Dokumentációban meghatározottak szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ha a felolvasólapon feltüntetett adatok és az ajánlat más része között eltérés
van, akkor a felolvasólap tartalma az irányadó.
2. Ajánlattevőnek ajánlatában – a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján – meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

4. Az Ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró, vagy arra meghatalmazást adó cégképviseletre jogosult
személy aláírási címpéldányát /aláírás-mintáját (továbbiakban: címpéldány). A kiállítás dátuma nincs
határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a cégképviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más
személy látja el kézjegyével, úgy annak meghatalmazása csatolása is szükséges.
5. Az idegen nyelvű okiratot magyar nyelvű fordításban is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok elkészítésének
és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar.
6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71 §-a alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, 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 hiánypótlásra, ilyen esetben nem rendel el újabb
hiánypótlást.
7. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseire, és az
ehhez kapcsolódó érvénytelenségi okokra [Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pont].
8. Az eljárásban való részvétel minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
9. Ajánlattevő – a Kbt. 56. § alapján – kiegészítő tájékoztatás kérhet. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a
kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül (az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három
nappal) megadja.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi
okot.
11. Ajánlatkérő a "Szállítási határidő (munkanap)" értékelési szemponttal kapcsolatban közli, hogy 10
munkanapnál hosszabb teljesítési határidőt nem fogad el. Továbbá a "Nettó ajánlati ár (HUF)" értékelési
szemponttal kapcsolatban közli, hogy nettó 68171839 Ft-nál magasabb ajánlást nem fogad el. [Kbt. 77. §
(1)]
12. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
13. Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos,
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Információs Hivatal (23985/2020)
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: Információs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80681010
Postai cím: Budakeszi Út 85-87.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Szabolcs
Telefon: +36 1391 2293
E-mail: szfarkas@ih.gov.hu
Fax: +36 13912268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mkih.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001334302020/
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/EKR001334302020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
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: Közrend és biztonság
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:
Support II. 2020.
Hivatkozási szám: EKR001334302020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés

72000000-5

x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Support feladatok ellátása öt részben a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
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
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
APC Support
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Support feladatok ellátása az alábbi eszközökre:
név típus serial MAC address FW verzió
APC Data Center Expert basic 25 node AP9465 FA1441654033 D4:AE:52:D5:01:38 v7.2.0.512
APC Data Center Expert basic 25 node AP9465 FA1702650788 10:98:36:AE:DA:CF v7.4.2.36
• Csatolni szükséges a gyártói igazolást, amely szerint ajánlattevő jogosult a terméket (support-ot)
forgalmazni
• Basic support: WMS1YRHWBASIC-DIGI; Data Center Expert 1 Year Basic Hardware Support
• 3 évre, évente fizetve
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja
alapján bírálja el.
(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: Nettó ajánlati összár (HUF, előny a kevesebb) / 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: 36 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
IBM Support
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Support feladatok ellátása az alábbi eszközökre:
név típus serial
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2542J00T
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2534K04R
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2550K04E
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2542J00V
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2534K05X
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2550K04G
IBM StorWize v7000 controller 2076-124 78RGC0G
IBM StorWize v7000 expansion 2076-224 78RF4L1
IBM StorWize v7000 expansion 2076-224 78RGMMP
IBM StorWize v7000 controller 2076-124 78RGD26
IBM StorWize v7000 expansion 2076-224 78RGD10
IBM StorWize v7000 expansion 2076-224 78RGMM7
IBM StorWize v7000 controller 2076-524 7822G7W
IBM StorWize v7000 expansion 2076-24F 7822GGX
IBM StorWize v7000 expansion 2076-24F 7822GEV
IBM StorWize v7000 expansion 2076-24F 7822HLC
IBM StorWize v7000 expansion 2076-24F 7822GGR
IBM StorWize v7000 expansion 2076-24F 7822HLK
IBM StorWize v3700 controller 2072-24C 7860060
IBM StorWize v3700 expansion 2072-24E 7872462
IBM V5020 SFF controller 2078-224 7818A27
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817N75
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817N76
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817N74
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817G18
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817G84
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817N95
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817973
IBM V5020 SFF controller 2078-224 7816X84
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BX75
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BX82
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BX91
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BY09
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BX89
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BP96

IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817N66
• Csatolni szükséges a gyártói igazolást, amely szerint ajánlattevő jogosult a terméket (support-ot)
forgalmazni
• 1 évre
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja
alapján bírálja el.
(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: Nettó ajánlati összár (HUF, előny a kevesebb) / 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 nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Lenovo Support
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Support feladatok ellátása az alábbi eszközökre:
név típus serial
Flex Chassis 8721-A1G 8721-HC1 06EDKMD
Flex Chassis 8721-A1G 8721-HC1 06DVZVH
Flex Chassis 8721-ALG 8721-HC2 J3066LL
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 7898749
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 7898748
StorWize v3700 SFF Controller 6099S2C 6099-S2C 78C2220
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2770

StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2748
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2767
StorWize v3700 SFF Controller 6099S2C 6099-24C 78D2B65
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78D2D7E
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78D2D72
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 7898736
StorWize v3700 SFF Controller 6099S2C 6099-S2C 78C1489
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2745
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2693
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2769
StorWize v3700 SFF Controller 6099S2C 6099-24C 78D2B7G
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78D2D75
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78D2D7L
név típus serial
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBH
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBG
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBF
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBN
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBL
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBE
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLE
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLL
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLR
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLK
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLP
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLV
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLG
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLF
név típus serial
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06DYXPD
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06DYXPC
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBK
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06DYXPE
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBM
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06DYXPB
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLX
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLN
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLD
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLT
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLW
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLM
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLH
Flex Manager 8731A1G 00JY780 06THHA8
név típus serial
Flex x240 M5 9532AC1 00MW809 J306N57
Flex x240 M5 9532AC1 00MW809 J306N54
Flex x240 M5 9532AC1 00MW809 J306N56
Flex x240 M5 9532AC1 00MW809 J306N55
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPR
Flex x240 M5 9532AC1 00YD938 S400NPZ
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPD
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPE
Flex x240 M5 9532AC1 00YD938 S400NPT
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPK
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NP9
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPG
Flex x240 M5 9532AC1 00YD938 S400NPW
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPX
• Csatolni szükséges a gyártói igazolást, amely szerint ajánlattevő jogosult a terméket (support-ot)
forgalmazni

• Basic support (next business day):
Flex Chassis 8721 00X8635 Lenovo Post Warranty On-Site Repair+HDD Retention 1Y 24x7 SBD
StorWize v3700 SFF Controller 6099S2C 01CU991 Lenovo Post Warranty On-Site Repair+HDD
Retention 1Y 24x7 SBD
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 01CU996 Lenovo Post Warranty On-Site Repair+HDD
Retention 1Y 24x7 SBD
Flex x240 M4 8737 01GC100 Lenovo Post Warranty On-Site Repair+HDD Retention 1Y 9x5 4h
• 1 évre
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja
alapján bírálja el.
(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: Nettó ajánlati összár (HUF, előny a kevesebb) / 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 nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
HP Support
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Support feladatok ellátása az alábbi eszközökre:
név serial 1 serial 2
HP SN3000B (QW937A, Brocade 6505) CZC6182X95 CCD1918M00Y
HP SN3000B (QW937A, Brocade 6505) CZC6182X9D CCD1918M016

• Csatolni szükséges a gyártói igazolást, amely szerint ajánlattevő jogosult a terméket (support-ot)
forgalmazni
• Basic support
Support típusa: Foundation Care NBD Service, HW Support / HP Hardware Maintenance Onsite
Support
• 3 évre, évente fizetve
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja
alapján bírálja el.
(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: Nettó ajánlati összár (HUF, előny a kevesebb) / 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: 36 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
DataDióda 1. support
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Support feladatok ellátása az alábbi eszközökre:
Típus serial
FDD-MS-4Y Fox DataDiode Maintenance and Support FFHDD20469+
FDD-MS-4Y Fox DataDiode Maintenance and Support FFHDD20470+
• Csatolni szükséges a gyártói igazolást, amely szerint ajánlattevő jogosult a terméket (support-ot)
forgalmazni
• Basic support, Next business day,

• 4 évre, évente fizetve
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja
alapján bírálja el.
(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: Nettó ajánlati összár (HUF, előny a kevesebb) / 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: 48 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Minden rész tekintetében:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok
valamelyike fenn áll.
• A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése
alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá az
EKR rendszerben létrehozott űrlap alkalmazásával. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont
igazolására az alábbiak szerint kell eljárni, azaz: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról
szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot

nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok.
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. § szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót az EKR űrlapok alkalmazásával.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére, valamint a
Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
A kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplőknek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani.
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:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Minden rész tekintetében:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a
megpályázni kívánt részben, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét/időtartamát (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
• a szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való
megfelelés megállapítható legyen,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. § szerinti
referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban
előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia
igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki a teljesített
szolgáltatások elkülönítésével, úgy 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.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz
figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a közbeszerzés tárgyából származó
referenciával az alábbiak szerint:
- az 1. részben legalább 1 db APC hardver;
- a 2. részben legalább 18 db IBM hardver;
- a 3. részben legalább 33 db Lenovo hardver;
- a 4. részben legalább 1 db HP hardver;
- az 5. részben legalább 1 db DataDióda;
supportjából származó referenciával.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint az ajánlatban a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni az EKR rendszerben, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az alkalmassági követelmény tekintetében az igazolások benyújtása a Kbt. 69. § szerinti felhívásra
történik.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a
jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
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:
Minden rész tekintetében:
Megrendelő Szolgáltató szerződésszegése esetén kötbért érvényesíthet az alábbiak szerint:
Kötbér fajtája és mértéke:
- hibás teljesítés esetén Szolgáltató hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek alapja a nettó
éves szolgáltatási díj, mértéke 5%;
- késedelem esetén Szolgáltató késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a
késedelemmel érintett naptári naponként 10.000,- Ft/nap;
- a szerződés teljesítésének Szolgáltató érdekkörébe eső meghiúsulása, lehetetlenülése esetén
Szolgáltató meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek alapja a nettó éves szolgáltatási díj,
mértéke 5%.
Megrendelő 10 napot meghaladó Szolgáltatói késedelem esetén jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani vagy attól elállni és kötbérigényét, valamint a szerződésszegésből eredő teljes
kárát érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.
Megrendelő fenntartja magának azt a jogát, hogy kötbérigényét az elévülési határidőn belül akkor is
érvényesítheti, ha a szerződésszegésről - vagy hibás teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja és
haladéktalanul nem jelenti be igényét.
A hibás teljesítési kötbér mellett Megrendelő érvényesítheti szavatossági igényét is.
Jótállás: 12 hónap
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Minden rész tekintetében:
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számla ellenében, annak
kiállításától számított 30 napon belül, banki átutalással teljesíti évente, amennyiben a Megrendelő a
számlát annak kiállítását követő 5 napon belül kézhez kapja. Megrendelő előleget nem fizet.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott
mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
A vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen szerződésben előírt tartozékokkal nem rendelkező
számlát Megrendelő visszaküldi Szolgáltatónak. Megrendelő fizetési határideje a számla ismételt
benyújtásával újra kezdődik. Ezen időtartam alatt Megrendelő fizetési késedelembe nem esik.
Szolgáltató a teljesítésigazolás aláírására előkészített dokumentumát, a Megrendelő nevére és
címére kiállított számlát a következő címre nyújthatja be: Információs Hivatal 1021 Budapest,
Budakeszi út 85-87.
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/13 (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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés
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
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát,
vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek.-nek megfelelő aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre
jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
2) Csatolni kell a gyártói igazolást arra vonatkozóan, hogy jogosult a support forgalmazására.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél
változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek., a 65. § (7) bek. és a 67. § (4) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.
66. § (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
5) Ajánlatkérő (AK) a szerz. teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve
az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
6) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési
dokumentumok II. fejezete szerint.
7) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
8) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként
megtenni.
9) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.
10) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,
elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
11) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben
regisztrált AT részére biztosítja.

12) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/
13) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek
előírásai szerint kell eljárni.
14) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint – a Kbt. 114. § (2) bekezdésben
foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (24307/2020)
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: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolárovits Katalin
Telefon: +36 14651800
E-mail: kolarovits.katalin@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001203352020/
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/EKR001203352020/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 Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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:
Gyakorló defibrillátorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001203352020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés

33182100-0

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés tervezetten 6 db., félautomata defibrillátor kezeléséhez gyakorló defibrillátor
(akkumulátorral vagy tölthető elemmel működő) termék beszerzésére meghatározott keretösszeg
erejéig (nettó 2.000.000.- Ft) . Ajánlattevő nettó egységár (1 db. termék nettó ára) feltüntetésével
tesz ajánlatot az „Ár” értékelési szempont vonatkozásában.
Tekintettel arra, hogy a jelen beszerzés tárgya orvostechnikai eszköz, a 16/2012. (II. 16.)
Korm. rendelet 6 § (3) bek. szerint Ajánlatkérő e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések
esetén választhatja egyedüli értékelési szempontnak a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb árat. AK az értékelésnél a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontját alkalmazza, így a
legalacsonyabb ár vizsgálatát végzi el. Ajánlatkérő az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bek.it.
A szerződéses feltételeket külön dokumentum (Szerződés-tervezet) tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
2000000 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): Az eljárásban egy fajta termék kerül beszerzésre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Gyakorló defibrillátorok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33182100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1183 Budapest,
Tünde utca hrsz. 0137664 telephely.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezetten 6 db., félautomata defibrillátor kezeléséhez gyakorló defibrillátor beszerzése
akkumulátorral vagy tölthető elemmel, nettó 2 000 000 HUF keretösszeg erejéig. Az Ajánlatkérő
által meghatározott mennyiség nem a szerződés/beszerzés végleges mennyisége. A mennyiség
tájékoztató jellegű adat. Ajánlatkérő a megajánlott ár figyelembe vételével számolja ki a szerződés
összesen darabszámát. Ajánlatkérő vállalja a teljes keretösszeg lehívását, kivétel, azon fennmaradó
rész, amely a keretösszeg és a megajánlott nyertes ajánlati ár matematikai osztásakor fennmarad,
mint nem felhasználható maradvány. A megkötendő adásvételi szerződésben már a keretösszeg
felhasználásával kalkulált összesen darabszám kerül rögzítésre.
AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre (illusztrációját és/vagy fényképét is tartalmazó) gyártó által felügyelt
termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(2) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai eszközökről szóló
rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba
hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőség
értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(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: A Kbt. 76. § (2) bek.a)pont alacsony ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 2000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérö az AF II.2.7. pontban meghatározott 180 nap alatt mindkét fél általi teljesítést ért. Az
Eladó részére rendelkezésre álló teljesítési idő, a megrendeléstől számított 60 nap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (ALV) és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
g)- k) és m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. AK továbbá kizárja az eljárásból
azt az AT-t (közös AT), ALV, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt(KAP), aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolás: AT a 321/2015. (X.30.) Korm.
r.(321R.) 17. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően (EKR elektronikus űrlapként) kell előzetesen
igazolnia,hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k) és m) és q) pontjai szerinti kizáró okok
hatálya alatt. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatokat a Kbt. 35.§ alapján kell benyújtani.
A dokumentumok feltöltését csak a megfelelő, a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviseleti
jogosultsággal rendelkező személy végezheti! AT-nek csatolnia kell a Kbt. 67.§ (4) szerinti
nyilatkozatát (EKR elektronikus űrlap). Utólagos igazolás: AK – a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján –
a 321R. részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is. AK Kbt. 69. § (4)-(8) szerinti kifejezett felhívására szükséges AT-nek az előírt
dokumentumokat/igazolásokat feltölteni (EKR-ben). A Kbt. 62. § (1) g)- k) és m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja
szerinti nyilatkozatot a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell (EKR elektronikus űrlapként) igazolnia. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági
nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás
benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k (tagok)
mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, azzal, hogy az
EKR-ben a tagok igazoló dokumentumait/igazolásait a képviseletre kijelölt/feljogosított, az ajánlatot
benyújtó AT tölti fel. AT, ALV,ill. a KAP Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás
jogával (csatolni kell: Kbt. 188.§(4) bek. v. 188.§(5) bek.-i jogerős határozat másolatát). AT-nek

321R. 13. § szerit nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás a cégbíróság előtt vagy sem (nemleges nyilatkozattal is). HA van, akkor csatolni kell (EKR)
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. AK hivatkozik: Kbt.69. § (11/a). AK alkalmazza a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdés
előírásait.
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:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.) AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) b) pontjára
- a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett szállításokat, a beszerzés tárgyára vonatkozó (gyakorló defibrillátorok )
legjelentősebb szállításait, az alábbi információk feltüntetésével: - a teljesítés kezdő és befejező
ideje (év,hónap, nap), - a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám,
adószám), - a szállítás tárgyát, a teljesítés mennyiségét- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Előzetes és az utólagos igazolási mód ismertetése: AT-nek az ajánlatában előzetesen (EKR
elektronikus űrlapként) a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek. Az előírt alkalmassági követelmények igazolását a Kbt. 69.§
(4)-(6) bek. alapján az Ajánlatkérő EKR-ben történő felhívására szükséges benyújtani. A referencia
bemutatása (KKD-ban meghatározott nyilatkozatminta szerint) – a 321 KR. 23. §-a alapján –
teljesíthető AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással AT választása szerint. A Kbt. 65. § (6)–(8) és
(11) bekezdései megfelelően alkalmazandók. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az
ajánlattevők, mint közös ajánlattevők együttesen (Kbt. 65. § (6) bek. szerint), de kapacitást nyújtó
szervezetek (személyek) bevonásával is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bek. szerint). Ajánlatkérő
hivatkozik a Kbt. 65.§ (5) bekezdésére. Ajánlattevő több referenciával is igazolhatja alkalmasságát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik
legalább 2 db a vizsgált időszak alatt befejezett, a felhívás feladásának napjától visszafele számított
3 év /36 hónapon/, de legfeljebb hat éven belül megkezdett , a beszerzés tárgyával azonos vagy
hasonló és 33182100 CPV kód alá sorolt defibrillátor szerződésszerű teljesítését igazoló szállítási
referenciával.
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 szerződés telj. kapcsolatos feltételeket, a fizetési, kötbér feltételeket a KKD mell. kiadott adásvételi
szerződés tervezet tartalmazza részletesen. Amennyiben Ajánlattevő kötelezettségét a jelen
szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti, úgy Ajánlatkérő
minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre („Késedelmi kötbér”) jogosult. A
késedelem időtartamába a vis maior és a Ajánlatkérői késedelem időtartama nem számít bele. A
Késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított Termék nettó szerződéses értéke, mértéke
a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1 %-a, maximuma a szerződésszegéssel
érintett Termék nettó értékének 10 %-a. A Hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett
Termékek nettó szerződéses értéke, mértéke a Termékek nettó értékének 15 %-a. Amennyiben
Ajánlattevő hibásan teljesít, abban az esetben Ajánlatkérő – amennyiben az előzőekben
meghatározott hibás teljesítési igényérvényesítési jogával nem él - a hibás termék kicserélése
napjáig – azaz a kicserélésig eltelt időre - késedelmi kötbérre jogosult. Ez esetben a késedelmi
kötbér alapja a kicseréléssel érintett Termék(ek) nettó (össz)értéke, mértéke naptári naponként a
kötbér alap 1 %-a, maximuma a kötbér alap 10 %-a. A szerződés teljesítésének elmaradása esetén
a Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre („Meghiúsulási kötbér”) jogosult, melynek alapja a szerződés
szerződésszegéssel érintett nettó értéke, mértéke a kötbér alap 10 %-a. Ajánlatkérő meghiúsulási
kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult. A késedelmi kötbér és/

vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti az Ajánlattevőt a szerződésben foglalt
kötelezettségeinek teljesítése alól.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a leszállított Termékek ellenértékét a szállítást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy
szállítólevél és az Ajánlatkérő által adott Teljesítésigazolás felvételét követően, Ajánlattevő által
benyújtott számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, bankszámlára történő
átutalással fizeti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára, mely szerint „Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2) és (4)
bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által
e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35.§(8)bek. alapján kizárja gazdálkodó szervezet, ill. a (9)bek. szerinti 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:
Ajánlatkérő a leszállított Termékek ellenértékét a szállítást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy
szállítólevél és az Ajánlatkérő által adott Teljesítésigazolás felvételét követően, Ajánlattevő által
benyújtott számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, bankszámlára történő
átutalással fizeti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § -ban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára, mely szerint „Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2) és (4)
bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által
e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.”.
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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (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: 2021/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Ak hivatkozik az EKR 424/2017.
(XII.19) Kormány rendelet 16.§. (1)-(4) bekezdéseiben, valamint a 11. § (9) bekezdésben foglaltakra.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §. (1), (4), (6) bekezdésére.Az EKR-ben az ajánlatok fogadása és
bontása a 424/2017 (XII.19) Kr. 15. § szerint történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ak hivatkozik az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19) Kormány rendelet 16.§. (1)-(4) bekezdéseiben
foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §. (1), (4), (6) bekezdésére. Az EKR-ben az ajánlatok
fogadása és bontása a 424/2017 (XII.19) Kr. 15. § 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:
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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) AK tárgyi eljárásban részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.
2.) Teljesítés feltételeit AK a szerződéstervezetben ismerteti részletesen.
3.) AK Kbt.41.§(3)bek. alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424R. rendelet szabályai
szerint. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges. Útmutató elérhető: https://
ekr.gov.hu/portal/tamogatas; Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a
NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).
4.) AK nem alkalmazza: Kbt.75.§(2)bek.e)pontot.
5.) AK alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5)bek-t.
6.) AK hiv.: 424R.11.§(7)bekezdésre
7.) Ajánlatnak tartalmaznia kell: az EKR –ben közzétett nyilatkozatokat, az Iratminták-ban megadott,
Ajánlatkérő által készített nyilatkozatokat. AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására kell
benyújtani a kizáró okok nyilatkozatait, és a műszaki/szakmai alkalmasságra vonatkozó referencia
nyilatkozatokat/igazolásokat.
8.) Ajánlathoz csatolni kell az AT./ALV./KAP. esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának
másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre
jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását.
9.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
10.) Közös ajánlat tehető Kbt.35.§ szerint;
11.) Ha AT az ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel kívánja használni,úgy
csatolnia kell a jogutódlás tényét,körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban,így a
szétválási,kiválási szerződést,átalakulási cégiratokat.
12.) AK a 321R. V. Fejezethez képest az Alk. feltételeket szigorúbban határozta meg.
13.) AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
14.) Az ajánlati kötöttség 30 nap.
15.) A teljesítés ideje: a megrendelés kézhez vételétől számított 60 naptári nap áll AT.nek rendelkezésére a
teljesítésre.
16.) Irányadó Kbt. 47.§(2) bek.
17.) A közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében a megindító felhívásban foglaltak az
irányadóak.
18.) Nyertes AT a 2011.évi CXCV.törvény (Áht.) 41.§ (6) bek. szerinti átláthatósági nyilatkozatot köteles
tenni a szerződéskötésig. Elmaradása vagy nem átlátható szervezetnek minősülés a szerződéstől való
visszalépésnek minősül.
19.) AT.nek NCAGE kóddal kell rendelkeznie a szerződéskötés idejére, vagy vállalnia nyertessége esetén
ennek beszerzését.
20.) Az Eljárás nyelve a magyar. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok fordítását kéri csatolni
a KKD-ben meghatározottak szerint.
21.) Eljárás pénzneme a magyar forint. Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben
a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni,
referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Ajánlatban szereplő,
nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
22.) Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK nem rendel el újabb hp-t, ha AT az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és a hp rá tekintettel lenne szükséges.

23.) AK a Kbt. 114. § (6)bek. szerinti kiegészítő táj. megadására ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző második munkanapot feltéve, hogy a kérdéseket az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző negyedik munkanapig beérkeznek.
24.) A Keretszerződést 180 napig tartó határozott időre szól. Megszűnik a Keretszerződés, amennyiben a
kifizetések elérik a keretösszeget.
25.) AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:
(1) megajánlott termékekre (illusztrációját és/vagy fényképét is tartalmazó) a gyártó által felügyelt
termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
(2) a megajánlott termék megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben
előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az
orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal
köteles igazolni. [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]
26.) AK a 321R.V. Fejezetben (a minősített ATk) foglaltakhoz képest szigorúbban határozza meg az Alk.
feltételeit.
27.) Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell az
ISO-9001 vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Korányi Pulmonológiai Intézet (24830/2020)
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: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56532074
Postai cím: Korányi Frigyes Út 1 10886/33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szepesi Andrea
Telefon: +36 13913346
E-mail: szepesi@koranyi.hu
Fax: +36 13943521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koranyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001334542020/
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/EKR001334542020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
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:
Citosztatikus labor fejlesztése váll. szerz.
Hivatkozási szám: EKR001334542020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés

45000000-7

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Citosztatikus labor fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” az alábbiak alapján.
Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) a „B terasz” épület alagsorában rendelkezésre álló néhány
helyiségben kívánja létrehozni a citosztatikus laboratóriumát.
A daganatos betegségek kemoterápiás kezeléséhez szükséges gyógyszer adagok pontos és
személyre szóló elkészítése fog ebben a laborban megtörténni.
A nevezett tevékenységre létezik egy szakmai standard, amit ún. kemoterápiás terápiatervező és
gravimetrikus keverékinfúzió készítő rendszernéven ismernek.
Az elkészült tervek alapján a meglévő helyiségekben építészeti átalakításoknak kell megtörténniük,
amelyek célja, hogy a kemoterápiás terápiatervező és gravimetrikus keverékinfúzió készítő rendszer
logisztikai útvonalai létrejöjjenek.
A gyógyszergyártási körülmények létrehozásához zsilipeket kell kialakítani a személyzet, a gyártási
alapanyagok és a késztermékek számára.
A szükséges nyílászárók leírását a konszignáció tartalmazza.
A helyiségekben az elektromos hálózatot cserélni kell és a kemoterápiás terápiatervező és
gravimetrikus keverékinfúzió készítő rendszer működtetéséhez gyengeáramú kapcsolatok technikai
feltételeit is ki kell építeni.
A labor működésének másik fontos feltétele az előírt légtechnikai rendszer teljeskörű kialakítása. A
gépészeti tervek és műleírás mellékelve.
Az építészeti és szakipari munkákhoz illetve a gépészethez tételes költségvetés készült.
Továbbiak a II.2.4. pontban.
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): Beszerzés tárgya komplex műszaki feladat. Minden
részeleme szoros összefüggésben van egymással,egyes részfeladatok együttes
elvégzése sem időben ,sem műszakilag nem bontható meg.
a szerződés tárgyalapján elvégzendő munkák mennyiségi vagy az egyesmunkanemek szerinti
megosztása nem lehetséges. A
megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes
munkanemek megvalósítása során a
munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan
részfeladatokat, melyek a többitől logikusan
elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek,továbbá az egyes építési munkálatok megbontása
nem lenne gazdaságos és a
felelősségi rendet tekintve sem ésszerű.
AK álláspontja szerint, a részajánlat tétel megtagadását jelen közbeszerzési eljárásban alátámasztja
a gazdasági ésszerűség
és a felelős pénzgazdálkodás szem előtt tartása.
A felelős pénzgazdálkodás, mint a Kbt. egyik alapelvére vezethető vissza AK álláspontja, a
tekintetben, hogy amennyiben az egyes
feladat nemek külön részben kerülnének beszerzésre, nagy a kockázata az eljárás
eredménytelenségének.
AK piaci tapasztalata alapján, az építőipar túlterheltsége, valamint az ágazatot jellemző szakember
hiány miatt a gazdasági
szereplők kisértékű beruházásokra nem adnak ajánlatot, így magas a kockázata a Kbt. 75.§ (1)
bekezdés a) pont szerinti
eredménytelenségnek az egész eljárás esetében vagy annak kisebbik részét képező egység
tekintetében.

AK meggyőződése, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt.alapelveivel, mint a felelős
pénzgazdálkodás is
összeegyeztethető a részajánlat tétel megtagadása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Citosztatikus labor fejlesztése vállalkozásiszerz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1., "B épület".
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Citosztatikus labor fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” az alábbiak alapján.
AK a „B terasz” épület alagsorában rendelkezésre álló néhány helyiségben kívánja létrehozni a
citosztatikus laboratóriumát.
A daganatos betegségek kemoterápiás kezeléséhez szükséges gyógyszer adagok pontos és
személyre szóló elkészítése fog ebben a
laborban megtörténni.
A nevezett tevékenységre létezik egy szakmai standard, amit ún. kemoterápiás terápiatervező és
gravimetrikus keverékinfúzió készítő rendszer néven ismernek.
Az elkészült tervek alapján a meglévő helyiségekben építészeti átalakításoknak kell megtörténniük,
amelyek célja, hogy a kemoterápiás terápiatervező és gravimetrikus keverékinfúzió készítő rendszer
logisztikai útvonalai létrejöjjenek.
A gyógyszergyártási körülmények létrehozásához zsilipeket kell kialakítani a személyzet, a gyártási
alapanyagok és a késztermékek
számára.
A szükséges nyílászárók leírását a konszignáció tartalmazza.
A helyiségekben az elektromos hálózatot cserélni kell és a kemoterápiás terápiatervező és
gravimetrikus keverékinfúzió készítő rendszer működtetéséhez gyengeáramú kapcsolatok technikai
feltételeit is ki kell építeni.
A labor működésének másik fontos feltétele az előírt légtechnikai rendszer teljeskörű kialakítása. A
gépészeti tervek és műleírás
mellékelve.
Az építészeti és szakipari munkákhoz illetve a gépészethez tételes költségvetés készült.
Gépészet vonatkozásában főbb munkanemek ktsgvetés alapján:
Szellőzés:
- Helyszíni beton és vasbeton munka
- Falazás és egyéb kőművesmunka
- Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
- Bádogozás
- Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
- Általános épületgépészeti szigetelés
- Szellőztetőberendezések
Hűtés-fűtés:
- Falazás és egyéb kőművesmunka
- Bádogozás
- Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
- Általános épületgépészeti szigetelés
- Épületgépészeti csővezeték szerelése
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
- Légkondicionáló berendezések
Építészet vonatkozásában főbb munkanemek ktsgvetés alapján:
-Zsaluzás és állványozás
-Irtás, föld- és sziklamunka
-Síkalapozás
-Helyszíni beton és vasbeton munka

-Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
-Falazás és egyéb kőművesmunka
-Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
-Vakolás és rabicolás
-Szárazépítés
-Tetőfedés
-Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
-Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
-Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
-Felületképzés
-Szigetelés
-Árnyékolók beépítése
-Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
-Általános épületgépészeti szigetelés
-Épületgépészeti csővezeték szerelése
-Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
-Szellőztetőberendezések
-Rögzítések, tömítések
Ajánlattevő feladata a „B" épület alagsorában meglévő, 42,78 m2 nettó alapterületű helyiségcsoport
komplex felújítása, melynek során egy 6 helyiségből álló laboratóriumi munkavégzésre alkalmas
objektum jön létre, minden - költségvetésben részletezett – szakipari munkával együtt. Kiemelt
mennyiségek:
- 9 db álmennyezeti lámpatest
- 4 db falilámpa
- 125 mf ötrétegű vízvezetéki cső
- 4 db mosdó, 1 db zuhany, 1 db WC
- 26 m2 betonaljzat bontása
- 156 m2 esztrich beton aljzat készítése
- 40 m2 oldalfal, 20 m2 lábazati vakolat készítése, 55 m2 oldalfali vakolat pótlása
- 75 m2 gipszkarton válaszfal, 27 m2 álmennyezet
- 30,5 m2 fa nyílászáró bontása
- konszignáció szerinti, 21,47 m2 ablakszerkezet cseréje
-3 db fél-aktív anyagátadó zsilipablak elhelyezése, elektromos reteszeléssel
- 4 db beltéri ajtó elhelyezése, melyben 2 db zsilip rendszerben működő, elektromosan reteszelt
- 175 m2 belső falfestés
- 2,2 kW , split rendszerű, komfortklíma berendezés telepítése
- 22 kW technológiai klímaberendezés telepítése
- 9-20 kW technológiai légkezelő berendezés telepítése, amely nagy tisztaságú terek levegő
ellátására képes, a hozzá tartozó légcsatorna
hálózattal együtt
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés
alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3.) pont M/1. az alkalmassági követelménynek
megfelelő szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap) (előny a nagyobb) (egész
számban) 15
2 3. Többletjótállás mértéke (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap) (Az alapjótálláson felül megajánlott
többletidőtartam.) (előny a nagyobb) (egész számban) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
A II.2.7. pontban foglaltak vonatkozásában: A szerződés teljesítésének határideje: munkaterület
átadásának napjától számított 120 naptári nap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § alapján jár el.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben AK külön felhívja a figyelmet a Kbt.62 § (1)
q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására. Továbbá a Kbt. 74. § (1) bek. alapján az AKnek ki kell
zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),m) vagy q) pontjában foglalt kizáró ok az
eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. §
alapján jár el.
Ajánlattevő a - Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében a nyilatkozatot az EKR rendszerben erre szolgáló űrlap segítésével nyújtja be. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő
köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/ 2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles
benyújtani a kizáró okok hiányáról. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján
a kizáró okokra 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 különnyilatkozata nélkül vélelmezi. Az AKrő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az
eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy alvállalkozót, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy
aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére - az ajánlattevő, vagy az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé
vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188.
§ (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése
szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 64. § (2) bekezdése alapján, ha a
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja
az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az AK mérlegelés
nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az AK elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.
30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
AK nem határoz meg Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AK nem határoz meg Szakmai
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK nem határoz meg gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: AK nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. §
alapján jár el.
M/1.: Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján EKR űrlap nyilatkozatát, mely az
ún. "NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről". Ajánlattevőnek az Eljárást megindító felhívás
alkalmassági követelményt előíró pontját/pontjait ( azaz AF. III.1.3)
M/1.) fel kell tüntetnie a nyilatkozatban.
A becsatolt szakmai önéletrajzból (mely a szakember által saját kezűleg aláírt) valamennyi előírt
alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell
derülnie. A szakmai tapasztalatot/gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni.
Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési
jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést
- a névjegyzékbe vétel ténye által - AK ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember
képzettségét, szakmai tapasztalatát, igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor
elvárás a szakmai önéletrajzban olyan adattartalom megadása, mely az AK számára az ellenőrzést
lehetővé teszi (kamarai elektronikus pontos elérési útvonal, vagy a Szakmavégzési jogosultságot
igazoló kamara és Kamarai nyilvántartási száma), megjelölve a szakember végzettségét és annak
megszerzésének pontos idejét (év, hónap) , a szakmai gyakorlatot is év, hó dimenzióban kell
megadni.
Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsággal nem rendelkezik, úgy az
önéletrajzokban a szakmai gyakorlati időtartamok év és hónap szerinti meghatározása, valamint
a szakmai tapasztalat olyan részletes bemutatása szükséges, amellyel a szakember alátámasztja
az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot, továbbá a végzettség a
diploma/iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes
projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum

12 hónap vehető figyelembe , függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten
is dolgozott. Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság
megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6) és
(7) bekezdéseire: A Kbt. 65.
§ (6) bekezdésében foglaltak szerint az M/1., pontban meghatározott követelmények tekintetében az
együttes megfelelés lehetősége alapján elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § alapján jár
el.
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki - a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – MV-É (Építési szakterület) jogosultságú, vagy azzal
egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia
kell.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben az Ajánlattevő a vállalkozási szerződés teljesítése során a
végteljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi
kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja
után naptári naponként nettó egyedi vállalkozási szerződéses ellenérték 0,5 %-a. Szerződő felek
rögzítik, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem mentesíti Vállalkozót. Felek
rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó köteles a késedelmes teljesítésből eredően Megrendelőnek
mindazon kárát megtéríteni, amelyért Megrendelő harmadik személy felé helytállni tartozik. (Ptk.
6:187. § (3) bekezdés)
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben az Ajánlattevő az vállalkozási szerződések teljesítése során
olyan okból, amiért Vállalkozó felelős meghiúsul, a Vállalkozó a vállalkozási szerződés teljes nettó
összegének, mint vetítési alap 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Megrendelő
– érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult akkor
is, ha a vállalkozási szerződések teljesítését Vállalkozó a munkaterület átadásától számított 15
naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért Vállalkozó felelős. Megrendelő – érdekmúlás
bizonyítása nélkül – jogosult a szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondani vagy vállalkozási szerződéstől elállni és Vállalkozó felé meghiúsulási kötbért
érvényesíteni akkor is, ha a teljesítés a vállalkozási szerződésben megállapított határidejéhez képest
a Vállalkozó 40 napot elérő vagy azt meghaladó késedelembe esik olyan okból, amiért Vállalkozó
felelős. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja (Ptk. 6: 187. § (1)
bekezdés).
Többletjótállás mértéke: 3. értékelési szempont, mely az alapjótálláson felül megajánlott
többletidőtartam.
Az alapjótállás mértéke:
• azon tételek vonatkozásában melyről jogszabály nem rendelkezik kötelezően 24 hónap, továbbá
• azon tételek vonatkozásában melyekről jogszabály (így különösen a 181/2003.(XI.5) Korm.
rendelet) rendelkezik, úgy a jogszabályban előírt időtartam az irányadó.
Továbbiak a KD-ben
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó
nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben (de legfeljebb

hetvenötmillió forint) biztosítja az előleg igénybe vételét. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1), 32/A. § és 32/B. § bekezdéseire tekintettel kerül kifizetésre. Ajánlatkérő 1 (egy)
darab előlegszámla, valamint 1 (egy) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.
Részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 50 %-os készültségi szintjének
elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 50 %-ának megfelelő mértékben. Vállalkozó
a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a
munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően az Megrendelő
által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték további 50 %-ának
megfelelő mértékben.
AK a Kbt. 135. § (2) és (3) bek.-re felhívja a figyelmet.
Kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (6) és a Ptk. 6:130.§ (1) – (2) bek.-ben, valamint a
szerződéstervezetben foglaltak alapján kerül sor, 60 napos fizetési határidővel (1997 évi LXXXIII. tv.
9/A. §).
AK a Kbt. 27/A. § alapján fog eljárni.
Tartalékkeret nincsen.
Továbbiak a KD-ben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek,
valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet, ill.jogi személy(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:
Irányadó a felhívás III.1.7) pontjában foglaltak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (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: 2021/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. § -a az irányadó
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) 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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
1. ért.szemp.: KH útmutató fordított arányosítás, 2. ért.szemp.: KH útmutató egyenes arányosítás, 3.
ért.szemp.: Miniszterelnökségi útmutató arányosítás.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.Helyszíni bejárás időpontja és helye: 2021. január 11., 9:00 óra. Helyszín
megtekintése: 1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1., "B épület" bejárat.
2.KD rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye: AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.
40.§(1) bek.alapján a
Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével
bonyolítja le.Kbt.39.§(1)
bek.ben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57.§(1)bek.ben meghatározott közbeszerzési dokumentumok
közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. Rendelkezésre
bocsátás módja: AK a KD-ot az
EKR-ben az ajánlattételi felhívással egyidejűleg elérhetővé teszi az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplőknek. KD másra
nem ruházhatók.
3.AK az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/ 2015.(X.30.) Korm.r.valamint az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm.r., továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017(XII.19.)Korm.r. előírásait figyelembe véve fog eljárni.
4.AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
5.Hiánypótlás lehetősége:Kbt.71.§ szt.
6. Ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg a
424/2017(XII.19.)Korm.r.15.§(2) bekezdése alapján. Bontási eljárásra a 424/ 2017 (XII.19.)Korm.r.15. § (2)(3) bekezdései az
irányadók.
7.AK nem alkalmazza a Kbt.114.§(11) bek.t. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek.e) pontját.
8.Ajánlatok összeállításával, benyújtásával kapcs. összes költség AT-őt terheli.
9. AT előírja a nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdéséről.
10. AT köteles csatolni felolvasólapot, köteles Kbt. 66. § (2) bek.re, a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)b) vagy d)-re
nyilatkozni. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül
olvasható, nem
szerkeszthető) beárazott költségvetési kiírást, valamint mindezt Microsoft Excel formátumban (.xls) is
csatolnia szükséges.
11. AT köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
legalább 20.000.000,- Ft
/év és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény mértékű teljes körű építési-szerelési tevékenységet magában
foglaló
felelősségbiztosításra, a KD-ben foglaltak alapján, és erről nyilatkozni. Továbbá ezen
kötelezettség elmulasztása az AK szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján,
melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg AK a szerződést, ezen
következmény tudomásáról az ajánlattevő nyilatkozni köteles.
12.Kiegészítő tájékoztatás: kizárólag írásban az EKR rendszerben.
13.Eljárást megindító felhívásban ,KD-ban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII.tv.(azaz a Kbt.)
irányadó.
14.Rövidítések:AT=Ajánlattevő,AK=Ajánlatkérő,KD=Közbeszerzési Dokumentumok.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Garancsy Georgina (lajstromszám: 00229)
16. A Kbt. 76. § (5) bek. és a 322/2015. (X. 30.)Korm . r. 24. § (1)-(2) bek. alapján a legjobb ár-érték az
alábbi részszempontok
szerint: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10. A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása.

Az 1. értékelési szempont esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás, figyelemmel a
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatójára [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.]. A 2. értékelési szempont
esetében az alkalmazandó módszer az egyenes arányosítás, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóságnak a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára
[KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.]. A 3. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
a Miniszterelnökség útmutatója 2. pontja alapján arányosítás (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/
miniszterelnoksegi-utmutatok).
17. Az ajánlatok beadása: https://ekr.gov.hu weboldalon keresztül. ( EKR azonosítószám:
EKR001334542020 )
18. A 2. értékelési szempontnál a szakember nevének feltüntetése kötelező az ajánlatban, hiánypótlásra
lehetőség nincsen. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bek. a) pontra.
19. Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni: árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen
beárazva (pdf formátumban cégszerűen aláírva, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is), és a 2.
értékelési részszempontra jelölt szakember nevét.
20. Jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzés a következő indokokra
tekintettel is. A
támogatási okirat iránti kérelem el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére való képtelenségét jelentheti. Felfüggesztő feltétel: támogatási
okirat
hatályba lépése. Részletesen: a szerződéstervezetben.
21. Továbbiak a KD-ben.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Pécsi Tudományegyetem (24157/2020)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ripszám Dóra
Telefon: +36 72501500-20026
E-mail: ripszam.dora@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001240162020/
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/EKR001240162020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
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: Oktatás, egészségügy
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:
Laptopok beszerzése - EFOP-3.4.3-16-2016-00005
Hivatkozási szám: EKR001240162020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés

38000000-5

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Laptopok beszerzése EFOP-3.4.3-16-2016-00005 pályázat keretin belül.
1. ajánlati rész: 18 db laptop
2. ajánlati rész: 1 db dokkoló
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
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
18 db laptop
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 14 db laptop: PTE KTK, 7622, Pécs Rákóczi út 80.
4 db laptop: Rektori Kabinet- Oktatási Igazgatóság 7622, Pécs, Vasvári Pál u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
18 db laptop beszerzése a PTE részére a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak
szerint.
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésére.
(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 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 36 hónap (a
magasabb érték a kedvezőbb megajánlás) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
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: 45
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-3.4.3-16-2016-00005
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
1 db dokkoló
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: PTE KTK
7622, Pécs Rákóczi út 80.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab dokkoló beszerzése a PTE részére a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak
szerint.
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3)
bekezdésére.
(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 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a
magasabb érték a kedvezőbb megajánlás) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
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: 45
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-3.4.3-16-2016-00005
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
köteles igazolni.
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók
és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában az
nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés
g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak irányadóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében 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 -az ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése
alkalmazandó!
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a
korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74.§
( 1) bekezdésére.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik.
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 Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján
gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai
alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül
(72 hónap) megkezdett és három éven belül befejezett (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés
tárgya szerinti szállítására vonatkozó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a
szállítás mennyiségét/ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés, idejét (kezdő és befejező időpontját
év/hónap/nap bontásban) a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel,
hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan
megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt - a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 23. §-a szerint kiállított - igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a
Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek
esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
ajánlatkérőnek minősül - a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú
igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés]. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A §-ban foglaltakra.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a Kr. 21. § (1) bekezdés a)
pontja szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) A 321/2015.(X.30.)KR 21. § (1) bek a.) pontja szerint
alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított
legfeljebb 6 éven belül (72 hónap) megkezdett és 3 éven belül (36 hónap) befejezett egy vagy több
szállítást igazoló referenciával, amely/ek legalább
- az 1. rész esetében 12 db laptop
- a 2. rész esetében nettó 64 000 Ft értékű informatikai eszköz
szállítására vonatkozik/nak, és igazolja/ák, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt. Az előírt alkalmassági feltétel több szerződésből származó
referenciával is igazolható. Az 1. ajánlati rész esetében a referenciát maximum 3 db szerződésből
kell teljesíteni.
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7)
bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
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:
Valamennyi ajánlati rész estében:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk. 6:213. §.
Késedelmi kötbér: Amennyiben Ajánlattevő a teljesítésével – olyan okból, amelyért felelős –
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles Ajánlatkérőnek fizetni.
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Eszköz nettó vételára.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett Eszköz nettó vételárának 1%-a naptári
naponként, de legfeljebb 10 naptári napnak megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Ajánlattevő teljesítéssel kapcsolatos késedelme meghaladja a 10
naptári napot, Ajánlatkérő jogosult elállni a Szerződéstől vagy a Szerződést felmondani.
Amennyiben a teljesítés bármely olyan okból, amelyért az Ajánlattevő felelős, meghiúsul, - beleértve
az olyan 10 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért az Ajánlattevő felelős - az
Ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles az Ajánlatkérőnek fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a
meghiúsulással érintett Eszköz nettó vételárának 30%-a.
Jótállási idő Ajánlattevő vállalása szerint, de min. 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Valamennyi ajánlati rész estében:

Ajánlatkérő a számla ellenértékét az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 számú pályázatból elégíti ki.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseinek, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek vonatkozó előírásainak
figyelembe vételével történik.
A számla benyújtásának feltétele az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás. A számlázás
eszközönként történik, minden eszköz esetén névre szóló számlát kell kiállítani. A számla
kiegyenlítése 30 napos fizetési határidővel történik. Figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra is.
A késedelmi kamat megállapítása a Ptk. 6:155. §-a alapján történik.
A kifizetés HUF-ban történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (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: 2021/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása
elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi és részvételi határidő
munkanapokon 8-16 óra közötti időpontban határozható meg.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi,
illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-ára, valamint a Kbt. 68.§ára.
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) 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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
A módszer az ár esetében fordított arányosítás, az 1.2. és a 2.2.értékelési szempont esetében
egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A KD elektronikusan elérhető: http://ekr.gov.hu/
2. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)–(6), 114. § (6) és a KD-ban foglaltak az irányadók.
3. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg a III.1.3.M1) pontban.
4. Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
5. A csatolandó dokumentumok teljes körét a dokumentáció tartalmazza. Nyilatkozatok benyújtására
irányadó: 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11-12.§-aiban, valamint a Kbt. 41/A. §-ában foglaltak.
Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
6. Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont
esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszer az ár esetében fordított arányosítás, a
további értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás melyek ismertetését a KD tartalmazza.
7. Az ajánlatban a dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő az ajánlattevő általi
fordítást elfogad. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő csak a fordítást
vizsgálja. Eredetileg 2 nyelven készült iratokat is elfogadja.
8. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
9. Hiánypótlás (HP): Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt.
71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-sal ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb HP.
10. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
11. Kbt.73.§(4)-(5): AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját NEM alkalmazza.
13. FAKSZ: Kiss Adrienn (00883), Dr. Szabó-Gothard Máté (00952);
14. Az Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatban meg kell jelölnie a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont], és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont]
15. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban (ajánlatukban) nyilatkoznia (nyilatkozniuk)
kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdés]
16. Ajánlatok bontása a 2015. évi CXLIII. tv. 68. §, rendelkezései szerint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
15-16.§-aiban foglaltakkal eltérésekkel történik.
17. Ajánlat módosítása a Kbt. 55. § (7) bekezdésében foglaltak szerint.
18. Az eljárás lefolytatása az EKR rendszerben történik. Az EKR használatához a rendszerben az arra
jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
19. Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
20. Üzemzavar, illetve üzemszünet esetén a határidők számítása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16-17.
§-aiban foglaltak szerint.
Az ajánlattételi határidő lejártára, valamint módosítására irányadó rendelkezések üzemzavar esetén a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltak.
21. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási
rendeletei, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és
ajánlásai szerint kell eljárni.
22. Szakmai ajánlat: Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlat (excel tábla) a megajánlott termékek
műszaki paramétereire, valamint a műszaki alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (24108/2020)
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: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73704322
Postai cím: Béla király Tér 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Letenyei Hédi
Telefon: +36 74504109
E-mail: letenyei.hedi@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekszard.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekszard.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001251412020/
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/EKR001251412020/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) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
1 db elektromos platós kistehergépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001251412020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés

34100000-8

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db gyári új, tisztán elektromos meghajtású platós kistehergépjármű beszerzése adás-vételi
szerződés keretében. A gépjármű főbb műszaki jellemzőire és felszereltségére vonatkozó
követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm. rendelet
46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik része a
szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra,
vagy védjegyre, szabadalomra ill. tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag
csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érthető és pontos leírását szolgálják. Az
ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja.
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): Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő 1 db komplett
gépjárművet kíván beszerezni, a részekre bontás a szerződés teljesítése miatt, továbbá az egységes
jótállási feltételek biztosítása érdekében sem gazdaságilag, sem műszakilag nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
1 db elektromos platós kistehergépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34000000-7

További tárgyak:

34130000-7

Kiegészítő szójegyzék

34131000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Béla király Tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 változat:
1 db N1 alváz, 2 üléses fülkével ellátott tisztán elektromos meghajtású platós kisteherautó az alábbi
műszaki adatokkal:
A gépjármű rendelkezzen: minimum 2 személy szállítására alkalmas N1 alváz változat fülkével és
ajtókkal. Akkumulátor kapacitás: min. 13,5 kWh. Motor teljesítménye: min. 10 kW
A gépkocsi gyári alapfelszereltségén túl az alábbi gyári extra felszereltségek szükségesek:
- akkumulátor töltő
- plató mérete legalább 200 x 110 cm
- a billenthető platóval min. 30 cm-es oldalfalakkal rendelkezzen
- elektromos kormány rásegítő rendszer (szervo)
- fülkében elektromos páramentesítő
- hidraulikus hátra billentés a platóhoz
- oldalfalra helyezhető hálós magasító, műszaki paraméterek részletezésével
- 4 téli gumival kérjük szállítani + kérünk 4 nyári gumit
- sárga villogó a fülke tetejére szerelve
2. változat
1 db N1 alváz, 2 üléses fülkével ellátott tisztán elektromos meghajtású platós kisteherautó az alábbi
műszaki adatokkal:
A gépjármű rendelkezzen: minimum 2 személy szállítására alkalmas N1 alváz változat fülkével és
ajtókkal. Akkumulátor kapacitás: min. 13,5 kWh. Motor teljesítménye: min. 10 kW

A gépkocsi gyári alapfelszereltségén túl az alábbi gyári extra felszereltségek szükségesek:
- akkumulátor töltő
- plató mérete legalább 200 x 110 cm
- a billenthető platóval min. 30 cm-es oldalfalakkal rendelkezzen
- elektromos kormány rásegítő rendszer (szervo)
- fülkében elektromos páramentesítő
- hidraulikus hátra billentés a platóhoz
- oldalfalra helyezhető hálós magasító, műszaki paraméterek részletezésével
- 4 téli gumival kérjük szállítani + kérünk 4 nyári gumit
- sárga villogó a fülke tetejére szerelve
- min. 500 l-es öntöző felépítmény tartállyal, valamint nagynyomású mosóval
(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. Akkumulátor kapacitás (a minimum 13,5 kWh előíráson felüli érték kerül
pontozásra a 20kWh feletti megajánlás a maximum pontszámot kapja) 10
2 3. teljesítmény: (a minimum 10 kW előíráson felüli érték kerül pontozásra a 20 kW feletti
megajánlás a maximum pontszámot kapja) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. nettó ajánlati ár (Ft/db) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
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) igen
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró
okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás
során következik be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakat a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint kell igazolnia.
Mind Magyarországon letelepedett mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén: a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
szerint definiált valamennyi tényleges 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 alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevőnek
a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében előírtak
szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 62.§
(1) g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. A kizáró okokra
vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűnek kell
lenniük. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a
kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.Ajánlatkérő jelen eljárásban
a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 67. § (1) bek. (EEKD), a Kbt. utólagos
igazolási módra vonatkozó 69. § (2)-(9) bek. valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezései jelen
eljárásban nem alkalmazandók.
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 Kbt. 65.§-ára tekintettel jelen
eljárásban pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) a) pontja alapján, jelen felhívás feladását megelőző három év legjelentősebb szállításainak
ismertetését. A Korm.rendelet 21.§ (1a) bekezdése alapján ajánlatkérő három év, új elektromos
meghajtású gépjármű értékesítése/leszállítása tárgyú teljesítésének az igazolását kéri. Ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi
figyelembe. A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni alábbiakat: teljesítés
ideje (kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya
valamint mennyisége (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alklamassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasságot az ajánlatban a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján kell igazolnia. Ajánlatkérő jelen eljárásban a
Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy az alkalmassági követelmények
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők
az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 67. § (1) bek. (EEKD), a Kbt. utólagos igazolási módra
vonatkozó 69. § (2)-(9) bek. valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezései jelen eljárásban nem
alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
teljesített összességében legalább 1 db gyári új, tisztán elektromos meghajtású min 7 kW
motorteljesítményű gépjármű értékesítésére/leszállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő tisztán elektromos meghajtású jármű alatt a következőt érti: olyan gépjármű, melynek
meghajtása teljesen villamos motor által történik, és a meghajtáshoz szükséges villamos energiát
külső forrásból feltölthető villamosenergia-tároló rendszerből nyeri Ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. A Kbt. 65.
§ (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele

esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9), (10) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével
köteles eljárni.
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:
Kötbérek (mindkét változat esetében egyaránt)
Késedelmi kötbér: a nettó vételár, mint vetítési alap 1%-a/naptári naponként, max. 20 %
Meghiúsulási kötbér: nettó vételár 25 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben).
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A tehergépjármű vételárának fedezete az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Elektromos vagy
plug-in hybrid gépjárművek beszerzése” megnevezésű, ZFR90031 azonosító számon rendelkezésre
álló támogatási szerződés alapján biztosított. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő
teljesítés során egy számla benyújtására jogosult a nyertes ajánlat szerinti ellenértékének megfelelő
összegben. Az ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt. 135.§ (1) bekezdésében, a 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban:Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben előírtak szerint az igazolt szerződésszerű
teljesítést és számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A finanszírozás és
a kifizetés szabályai a következő jogszabályok alapján történnek: - a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII.törvény, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013-évi V. törvény, - az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet és 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
(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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/29 (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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben
történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik
melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68.§ az irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
1 részszempont Ajánlati ár: fordított arányosítás; 2,3 részszempont arányosítás. Részletek a
Dokumentációban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak részét
képező dokumentumokat kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani.
2. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az ajánlatkérő által előkészített űrlap
kitöltésével kell benyújtani. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot.
5. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az
ajánlathoz csatolni kell képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre
jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit egyszerű
másolatban. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a
cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b)
pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az
ajánlattevő vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság/ nyilvántartó hatóság által megküldött igazolást.
8. Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként csatolni kell az ajánlat tárgyát képező áru dokumentációban
leírt szakmai specifikációnak való megfelelőségét bemutató szakmai ajánlatot, mindkettő változatban, a
közbeszerzési dokumentáció részét képező – megfelelően kitöltött - táblázat (ajánlati adatlap) csatolásával,
mellékelve hozzá a részletes magyar nyelvű termékleírások (a megajánlott gépjárművet bemutató
képes prospektust, a gépjármű részletes műszaki leírásával, a felszereltsége pontos bemutatásával,
a részletes tartozéklistájával, és az öntöző-felépítmény bemutatásával). A termékleírásnak az ajánlati
adatlapon megadott adatoka a kell támasztani. A szakmai ajánlatból egyértelműen megállapíthatónak
kell lennie a megajánlott gépjármű pontos típusának és annak, hogy az ajánlat tárgya egyébként
megfele-e a műszaki specifikációban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott
valamennyi követelményeknek, ezért az ajánlattevő a táblázat, és a termékleírás benyújtásán túl további
dokumentumokat is csatolhat igazolásként. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján, amennyiben az ajánlat tárgya (a megajánlott gépjármű,vagy az öntözőfelépítmény) a szakmai
ajánlatban feltüntetett műszaki paraméterek alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott részletes követelményeknek.
9. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be
ajánlatot. Ez esetben az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást.
10. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben erre szolgáló funkció
használatával) elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. §
előírásai szerint.
11. Az ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki,
illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági
követelmények: M.1; pont.
13. Az eljárásban közreműködő FAKSZ: Hámos István (Lsz.:00052) e-mail: hamos.istvan@trend-m.hu,
cím:1116 Budapest, Temesvár u. 20.
14. Alternatív ajánlatok: Ajánlattevőknek szakmai ajánlataikat kettő változatban kell benyújtaniuk:

1-es változat: platós kistehergépjármű (az alapgépjármű, öntöző felépítmény nélkül)
2-es változat: platós kistehergépjármű + öntöző felépítmény (min. 500 l-es öntöző felépítmény tartállyal,
nagynyomású mosóval).
Ajánlatkérő abban a változatban fog eredményt hirdetni, amelyben a beérkezett ajánlatok közül a Kbt. 76. §
(2) bekezdés c) alpont szerinti legjobb ár-érték arányt képviselő, egyben érvényesnek minősülő ajánlatban
szereplő ajánlati árnak megfelelő költségvetési fedezet (azaz az ajánlatkérő által fizetendő ellenérték)
ajánlatkérőnek a rendelkezésre áll, (avagy a hiányzó összegre a pótfedezetet ajánlatkérő más forrásból
biztosítani képes.
15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társas (24703/2020)
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: Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53475653
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 12
Város: Tihany
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bendi Lajos
Telefon: +36 208080008
E-mail: bendi.lajos@tihany.hu
Fax: +36 87448700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tihanyprogramiroda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001303272020/
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/EKR001303272020/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) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tihany Alkotók Háza kiállítási eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001303272020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

39150000-8

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ELŐZMÉNYEK
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretén belül, a „Turisztikailag
frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című felhívásban, Tihany
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. támogatásban részesült. A Nonprofit Kft. ennek keretében
a „Tihanyi alkotók háza” intézmény (állandó kiállítás, időszaki kiállítóhely, rendezvénytér és kávézó
funkciókat egyesít magában) számára bútorokat és IT eszközöket kíván beszerezni két részben.
1. Rész: Bútorok beszerzése:
Konszignációs jel Tétel megnevezése Db/m2/fm
/ Eszköz száma
T01-03 Információhordozó felületi kialakítással egyedi gyártású malomkő asztalok 4
T01-04 Fali kréta tábla 1
T01-05 Festő állvány 2
T01-06 Információhordozó felületi kialakítással egyedi gyártású tárloló láda 2
T01-07 Fedett rész alatti farönk játék 9
T01-08 Egyedi gyártású, nagyméretű fajáték 1
T01-10 Információhordozó felületi kialakítással egyedi gyártású kiállítási installációs tablók 17
T01-11 Információhordozó felületi kialakítással egyedi gyártású kiállítási installációs tablók
homlokzatra 2
E01-01 Egyedi gyártású fali dekorációs elem kiállításhoz 1
E01-02 Egyedi formájú és tagolású képkeret 38
E01-05 Egyedi gyártású fali képek / infografikák 3
E01-07 Egyedi gyártású ötletládák kiállításhoz 4
FSZ01-01 Fotel 2
FSZ01-02 Egyedi gyártású leülő felület vetítéshez 1
FSZ01-03 Egyedi gyártású fali tartókonzolok 2
FSZ01-04 Egyedi gyártású, hullámvonalas könyvespolc 6
FSZ01-05 Egyedi gyártású kisasztal 2
FSZ01-07 Egyedi gyártású tabló 2
FSZ-01-08 Egyedi gyártású párna tároló 1
FSZ-01-10 A/3 kiállítási tabló 1
FSZ-01-11 A/4 kiállítási tabló 1
FSZ02-H03 Multifunkciós kijelző beépítő keret 5
FSZ-02-01 Egyedi gyártású kiállítási bútor interaktív beépített felülettel 1
FSZ-02-02 Egyedi gyártású támaszkodó pad interaktív felület használatához 5
FSZ-02-03 Egyedi gyártású üveges kiállítási vitrin 4
FSZ-02-04 Egyedi gyártású fali tartókonzolok 3
FSZ-02-05 Egyedi gyártású tablók / képek 7
FSZ-02-06 Egyedi gyártású, lapozható fali installáció 15
FSZ-02-08 Falmatrica 1
FSZ-02-13 Magyarázó szöveg fali elemként való megjelenítéssel 4
FSZ-02-14 Magyarázó szöveg vitrin fiókban installációs elemként való megjelenítéssel 16
E02-01 Gyermek babzsákfotel 3
E02-02 Rakásolható székek 4
E02-03 Kreatív fa játékok 2
E02-04 Játékszőnyeg 1
E02-06 Egyedi gyártású, konzolos felfüggesztésű asztal kiállítási instlláció tartására 1
E02-07 Gyerekjáték 20
E02-09 Falmatrica 1
E02-10 Egyedi gyártású tablók / képek 4
EM01-01 Rakásolható székek 54
EM01-03 Függöny szett 1
EM01-06 Fali csíptető 3
EM01-05 Egyedi gyártású asztalok foglalkoztató térbe 4
EM01-04 Egyedi gyártású előadói pulpitus foglalkoztató térbe 1
EM02-02 Egyedi gyártású előadói pulpitus foglalkoztató térbe 1
EM02-05 Egyedi gyártású múzeumpedagógiai foglalkoztató asztalok 16
EM02-06 Egyedi gyártású ülőke tartó rendszer 8

EM02-03 Fali csíptető 3
EM02-07 Függöny 1
EM02-04 Kis többfunkciós székek 25
Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök telepítése (a telepítés része a kapcsolódó felszerelés/
felrögzítés/felhelyezés (pl. falra, mennyezetre) és beállítás/elhelyezés (pl. helyiségen belül),
valamint az összetartozó rendszerek együttes telepítése), illetve az eszközök használatának és
karbantartásának betanítása).
Az elvárt műszaki paramétereket a Műszaki Specifikáció c. dokumentum (Excel) tartalmazza.
2. Rész: IT eszközök beszerzése:
Konszignációs jel Tétel megnevezése Db/m2/fm
/ Eszköz száma
E01-H02 Mozgásérzékelő 1
FSZ-HV03 Mozgásérzékelő 1
FSZ-HV01 65" LCD TV 1
FSZ-HV04 Mennyezeti hangszórók 2
FSZ-HV05 Wifi erősítő 1
FSZ02-H02 Mozgásérzékelő 1
FSZ02-H04 Multifunkciós kijelző 5
E01-H01 Wifi erősítő 1
E01-H02 Projektor 1
E01-H03 Mennyezeti hangfal 2
E01-H04 Pulpitusban audio controller 1
E01-H05 Pulpitus mikrofon 2
E02-H01 Wifi erősítő 1
E02-H02 projektor 1
E02-H03 mennyezeti hangfal 2
Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök telepítése (a telepítés része az építés kivitelezés
keretében kialakított kábelezésre való rákötés/rácsatlakozás, az eszköz kalibrálása, hálózatbeállítás,
felszerelés (pl. falra, mennyezetre), az összetartozó rendszerek együttes telepítése, valamint az
üzembe helyezés és a használat és a karbantartás betanítása).
Az elvárt műszaki paramétereket a Műszaki Specifikáció c. dokumentum (Excel) tartalmazza.
Az ajánlatban csak új eszköz/termék ajánlható meg, ajánlatkérő nem fogadja el sem a használt, sem
a gyárilag felújított, sem bemutatóra szánt eszközt/terméket.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 46. § (3) bekezdését
alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra, konkrét
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva
azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív
bizonyítékát.
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
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Bútorok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39150000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Tihanyi Alkotók Háza - 8237 Tihany, Árpád u. 2. Hrsz. 174
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Rész: Bútorok beszerzése:
Konszignációs jel Tétel megnevezése Db/m2/fm
/ Eszköz száma
T01-03 Információhordozó felületi kialakítással egyedi gyártású malomkő asztalok 4
T01-04 Fali kréta tábla 1
T01-05 Festő állvány 2
T01-06 Információhordozó felületi kialakítással egyedi gyártású tárloló láda 2
T01-07 Fedett rész alatti farönk játék 9
T01-08 Egyedi gyártású, nagyméretű fajáték 1
T01-10 Információhordozó felületi kialakítással egyedi gyártású kiállítási installációs tablók 17
T01-11 Információhordozó felületi kialakítással egyedi gyártású kiállítási installációs tablók
homlokzatra 2
E01-01 Egyedi gyártású fali dekorációs elem kiállításhoz 1
E01-02 Egyedi formájú és tagolású képkeret 38
E01-05 Egyedi gyártású fali képek / infografikák 3
E01-07 Egyedi gyártású ötletládák kiállításhoz 4
FSZ01-01 Fotel 2
FSZ01-02 Egyedi gyártású leülő felület vetítéshez 1
FSZ01-03 Egyedi gyártású fali tartókonzolok 2
FSZ01-04 Egyedi gyártású, hullámvonalas könyvespolc 6
FSZ01-05 Egyedi gyártású kisasztal 2
FSZ01-07 Egyedi gyártású tabló 2
FSZ-01-08 Egyedi gyártású párna tároló 1
FSZ-01-10 A/3 kiállítási tabló 1
FSZ-01-11 A/4 kiállítási tabló 1
FSZ02-H03 Multifunkciós kijelző beépítő keret 5
FSZ-02-01 Egyedi gyártású kiállítási bútor interaktív beépített felülettel 1
FSZ-02-02 Egyedi gyártású támaszkodó pad interaktív felület használatához 5
FSZ-02-03 Egyedi gyártású üveges kiállítási vitrin 4
FSZ-02-04 Egyedi gyártású fali tartókonzolok 3
FSZ-02-05 Egyedi gyártású tablók / képek 7
FSZ-02-06 Egyedi gyártású, lapozható fali installáció 15
FSZ-02-08 Falmatrica 1
FSZ-02-13 Magyarázó szöveg fali elemként való megjelenítéssel 4
FSZ-02-14 Magyarázó szöveg vitrin fiókban installációs elemként való megjelenítéssel 16
E02-01 Gyermek babzsákfotel 3
E02-02 Rakásolható székek 4
E02-03 Kreatív fa játékok 2
E02-04 Játékszőnyeg 1
E02-06 Egyedi gyártású, konzolos felfüggesztésű asztal kiállítási instlláció tartására 1
E02-07 Gyerekjáték 20
E02-09 Falmatrica 1
E02-10 Egyedi gyártású tablók / képek 4
EM01-01 Rakásolható székek 54
EM01-03 Függöny szett 1
EM01-06 Fali csíptető 3
EM01-05 Egyedi gyártású asztalok foglalkoztató térbe 4
EM01-04 Egyedi gyártású előadói pulpitus foglalkoztató térbe 1
EM02-02 Egyedi gyártású előadói pulpitus foglalkoztató térbe 1
EM02-05 Egyedi gyártású múzeumpedagógiai foglalkoztató asztalok 16
EM02-06 Egyedi gyártású ülőke tartó rendszer 8
EM02-03 Fali csíptető 3

EM02-07 Függöny 1
EM02-04 Kis többfunkciós székek 25
Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök telepítése (a telepítés része a kapcsolódó felszerelés/
felrögzítés/felhelyezés (pl. falra, mennyezetre) és beállítás/elhelyezés (pl. helyiségen belül),
valamint az összetartozó rendszerek együttes telepítése), illetve az eszközök használatának és
karbantartásának betanítása).
Az elvárt műszaki paramétereket a Műszaki Specifikáció c. dokumentum (Excel) tartalmazza.
Az ajánlatban csak új eszköz/termék ajánlható meg, ajánlatkérő nem fogadja el sem a használt, sem
a gyárilag felújított, sem bemutatóra szánt eszközt/terméket.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 46. § (3) bekezdését
alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra, konkrét
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva
azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív
bizonyítékát.
(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 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve 0
hónap - max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár – (ÁFA nélkül - HUF-ban) / Súlyszám: 90
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: 120
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: GINOP-719-17-2018-00014
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
IT eszközök beszerzés
Rész száma: 2

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Tihanyi Alkotók Háza - 8237 Tihany, Árpád u. 2. Hrsz. 174
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. Rész: IT eszközök beszerzése:
Konszignációs jel Tétel megnevezése Db/m2/fm
/ Eszköz száma
E01-H02 Mozgásérzékelő 1
FSZ-HV03 Mozgásérzékelő 1
FSZ-HV01 65" LCD TV 1
FSZ-HV04 Mennyezeti hangszórók 2
FSZ-HV05 Wifi erősítő 1
FSZ02-H02 Mozgásérzékelő 1
FSZ02-H04 Multifunkciós kijelző 5
E01-H01 Wifi erősítő 1
E01-H02 Projektor 1
E01-H03 Mennyezeti hangfal 2
E01-H04 Pulpitusban audio controller 1
E01-H05 Pulpitus mikrofon 2
E02-H01 Wifi erősítő 1
E02-H02 projektor 1
E02-H03 mennyezeti hangfal 2
Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök telepítése (a telepítés része az építés kivitelezés
keretében kialakított kábelezésre való rákötés/rácsatlakozás, az eszköz kalibrálása, hálózatbeállítás,
felszerelés (pl. falra, mennyezetre), az összetartozó rendszerek együttes telepítése, valamint az
üzembe helyezés és a használat és a karbantartás betanítása).
Az elvárt műszaki paramétereket a Műszaki Specifikáció c. dokumentum (Excel) tartalmazza.
Az ajánlatban csak új eszköz/termék ajánlható meg, ajánlatkérő nem fogadja el sem a használt, sem
a gyárilag felújított, sem bemutatóra szánt eszközt/terméket.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 46. § (3) bekezdését
alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra, konkrét
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva
azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív
bizonyítékát.
(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 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve 0
hónap - max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár – (ÁFA nélkül - HUF-ban) / Súlyszám: 90
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: 120
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: GINOP-719-17-2018-00014
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mindkét rész esetében egységesen: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő
vagy alvállalkozó, vagy az al-kalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/
amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód: A Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi rendelkezései szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell
nyújtania.
A Kbt. 114/A. §:
„114/A. § (1) Az ajánlatkérő - kivéve a 3. melléklet szerinti szolgáltatás esetében, ha annak becsült
értéke az uniós értékhatárt eléri vagy meghaladja - az eljárást megindító felhívásban előírhatja,
hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a
82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekinteté-ben a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az
ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67.
§ (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
(2) 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 érvényesnek talált
ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
(3) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekinteté-ben kell az igazolásokat benyújtani.
(4) A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő
a részvételi jelentkezésében vagy ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
(5) A 84. § (1) bekezdés d) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattételi
felhívásnak tartalmaznia kell - 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.
(6) A 104. § (5) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy több ajánlattevővel kötendő
keret-megállapodás esetén a (4) bekezdés minden, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőre
vonatkozik.”
Rendelet 17. §:
„(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében
a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak

szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban
az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel.
(2) 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.”
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. Korm. r. 1. § (7) bekezdés)
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott
esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére
a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKRben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8)
bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
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 Kbt. 65. § (1) bekezdésére
figyelemmel nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági
követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdésére
figyelemmel nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági
követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmassági követelményeknek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva
is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is).
Ajánlat-tevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint is
igazolhatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az
Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen
pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. A Kbt. 114/
A. § (4) bekezdése szerint az előző bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági
szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során.
M.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgykörébe
tartozó szállításainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az

ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást.
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább:
- a szállítás tárgyát,
- a szállítás mennyiségét,
- a teljesítés év/hónap/nap szerint megjelölt kezdő és befejező idejét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét, székhelyét),
- a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását, telefonszámát vagy e-mail címét,
továbbá
- az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat
és információkat a csatolt igazolás(ok)nak úgy kell tartalmazni, hogy abból/azokból egyértelműen
megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként
a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt
vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9)
bekezdés].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből összesen legalább
1. rész: 200 db „Különféle bútorok és felszerelések” szállítására vonatkozó referenciával.
2. rész: 15 db „Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések” szállítására
vonatkozó referenciával.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 éven (36 hónapon)
belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett árubeszerzéseket veszi figyelembe.
A referencia részenként több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
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 Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást meg-indító felhívásvonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelménye-ket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettség-vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.
A jótállás tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik:
Az ajánlatkérő által előírt minimális jótállási idő a leszállított eszközökre/termékekre: 12 hónap.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint
rendelkezik:
A kötbér mértéke:
- késedelem esetén napi 1 %, de legfeljebb 20 %,

- nem teljesítés (meghiúsulás) esetén 30 %.
Késedelmi kötbér:
Nyertes Ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles a termékek és/vagy tartozékok késedelmes
leszállítása, üzembe helyezése esetén.
A késedelmi kötbér mértéke összességében nem haladhatja meg a késedelemmel érintett napok
tekintetében a 20 napot. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő késedelme következtében a késedelmi
köt-bér eléri a jelen pont szerinti maximális értéket, úgy az Ajánlatkérő választása szerint jogosult
elállni, vagy felmondani a szerződést, és - mindkét estben - meghiúsulási kötbért követelhet a
nyertes Ajánlatevőtől.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásban
késedelembe esik és a megjelölt póthatáridőre sem teljesít, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől
a szerződés teljesítésének meghiúsulására hivatkozva elállni. Ez esetben a szerződéses vállalási
ár 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A nyertes Ajánlattevő a
meghiúsulási köt-bér összegét Ajánlatkérő felhívásának kézhezvételét követő 15 napon belül banki
átutalás útján köteles Ajánlatkérő részére megfizetni.
Valamennyi szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó rendelkezések:
Az Ajánlatkérő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már
érvényesített késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.
A kötbér esedékessé válik:
- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Ajánlatkérő az elállási szándékát nyertes Ajánlattevőnek
bejelentette.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a „Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése” c. projekt
(GINOP-719-17-2018-00014) keretében elnyert támogatásból finanszírozza.
A támogatási intenzitás 100%. (utófinanszírozási konstrukció- további információ: a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormány rendeletben meghatározott szabályok).
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertes ajánlat meghaladja a támogatás mértékét,
úgy kiegészítheti a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét.
Fizetési szabályok (mindkét rész esetében):
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően az alábbiak szerint, két részben
jogosult számla kialítására:
- 1. részszámla: Ajánlattevő a nettó vételár 50 %-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult
kiállítani az összes beszerzendő árú raktározási nyilatkozatának Ajánlatkérő részére történő
átadását követően.
- végszámla: Ajánlattevő a nettó vételár fennmaradó összegéről végszámlát állít ki az összes
beszerzendő árú sikeres leszállítását, telepítését, azok – amennyiben releváns – használatának és
karbantartásának betanítását követően a teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után.
Az Ajánlatkérő a nettó vételárat banki utalással egyenlíti ki az Ajánlattevő felé a kiállított számla
alapján.
A fizetési feltételekre a Kbt. 135.§ (1), (6) bekezdés, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés alkalmazandók.
A szerződésszerűen és szabályszerűen kiállított számla vonatkozásában a fizetési határidő a számla
kézhezvételétől számított harminc (30) nap.
A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 272/2014. (XI.
5.) Kormány rendeletben, továbbá a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket
illetően.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,
egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik:
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormány rendelet.
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény.

A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 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.
A megbízott a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (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: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása
elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§-ában, illetve 424/2017 (XII.19.) Korm.
rendelet 15. § bekezdésében leírtak 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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, 2. részszempont esetében egyenes
arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: - Amennyiben az adott részre beérkező minden érvényes ajánlat összege
meghaladja az adott részre rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az
eljárást az adott rész tekintetében eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
- Figyelemmel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás
során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

- Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés
időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
- Közös ajánlattétel esetén nem követelmény, és nem megengedett a Kbt. 35. § alapján projekttársaság
létrehozása. Projekttársaság létrehozása mind a közös ajánlattevők, mind az önálló ajánlattevők esetében
kizárt.
- Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban, elektronikus úton
fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez.
Kérjük ajánlattevőt, hogy kérdéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén elektronikus
úton (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is) megküldeni szíveskedjen.
Ajánlatkérő ésszerű határidőnek tekinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 4. napot.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Ajánlatkérő konzultációt
és helyszíni bejárást nem tart.
- Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az
ajánlatok bírálatát az
ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb
és az azt követő
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
- Az ajánlatba szakmai ajánlat (Műszaki Specifikáció c. dokumentum) csatolandó. Az ajánlati árakat a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével kell meghatározni, amely
a Műszaki Specifikáció c. dokumentum része. A Műszaki Specifikáció c. dokumentumot kitöltve („Megajánlott
eszköz/berendezés típusa”, „Gyártó” és „Származási hely, „Megajánlott műszaki paraméter”), beárazva
cégszerűen aláírva, pdf és Excel formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
- A műszaki megfelelőség igazolása tekintetében Ajánlattevőnek az Ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét
típusmegjelölést, a gyártót, valamint a származási helyet is (Műszaki Specifikáció c. dokumentum).
- Az értékelés során alkalmazott módszer (módszerek), amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok
közötti pontszámot a
következők: 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára
legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral
megállapított pontértéket kap. Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás,
azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi
matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.
- Jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság
által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek
vonatkozásában.
FAKSZ: Mester Ákos (Lajstromszám: 01081)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Vésztő Város Önkormányzata (24721/2020)
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: Vésztő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96174850
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 62
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis Bettina
Telefon: +36 302199901
E-mail: palyazat@veszto.hu
Fax: +36 66477011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.veszto.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001365812020/
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/EKR001365812020/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) 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: Önkormányzat
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:
Mezőgazdasági eszközök, hídmérleg beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001365812020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés

16000000-5

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vésztő Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00038 számú pályázati felhívásra sikeres
pályázatot nyújtott be. A projekt megvalósításának része a mezőgazdasági célú csarnokhoz
kapcsolódó gépek, eszközök, berendezések beszerzése, amelyet ajánlatkérő az alábbi részekre
bontott:
1. rész: Homlokrakodó beszerzése
2.rész: Targonca beszerzése
3.rész: Hírmérleg beszerzése
További információkat az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
1. rész: homlokrakodó beszerzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43250000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő, Vágóhíd utca, hrsz.: 3143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db homlokrakodó beszerzése:
-névleges teljesítmény minimum 60 LE, maximum 75 LE
- károsanyag kibocsátási szint Stage V
-henger űrtartalom minimum 2900 cm 3
-hengerek száma minimum 4 db
-fordulatszám névleges 2300 ford/min,
-hűtőanyag típusa víz
-végsebesség minimum 20km/h
- fokozat minimum 2
-2 teljes, nyitható ajtajú zárt fülke, fűtó és szellőző rendszerrel
-hidraulikus munkaeszköz reteszelés
-raklapvilla 1200mm, 2500 kg teherbírás
-könnyűanyagkanál szélesség 1900mm, 900 liter
-hátsó vonórész
- munkafényszórók 2x2
-rugózott vezetőülés
- egykezes komfort vezérlés
-üzemi tömeg minimum 4600 kg, maximum 5000 kg
-billenési teherbírás kanállal minimum 2500 kg,
-menethidraulika minimum 420 bar
- hidrosztatikus, állandó összkerék, fokozatmentes
- bolygóműves véglehajtás
-hidanként kapcsolható 100%-os differenciálzár
- munkahidraulika munkanyomás minimum 200 bar
-teljes hosszúság, maximum 5600 mm

- gépszélesség minimum 1700 mm, maximum 2000 mm
-gépmagasság maximum 2500mm
-rakodó kanál nélküli hosszúság minimum 4000 mm, maximum 4700 mm
-minimum emelési magasság 3200 mm, munkaeszköz alsó forgópontnál
-átrakodási magasság minimum 3000 mm
-gémszerkezet: Z kinematika, 2 emelő munkahenger
-gumizás: mezőgazdasági AS profil, minimum 20” felni méret
-fordulási sugár belső ív maximum 1800 mm
-hasmagasság minimum 325 mm
-műszaki vizsga lehetősége
Ajánlatkérő a műszaki vizsga és homlokrakodó forgalomba helyezéshez szükséges valamennyi
okmány, dokumentum átadását kéri a nyertes ajánlattevőtől, de Ajánlatkérőnek nem feladata a
szerződés teljesítése során a homlokrakodó rendszámmal való ellátása, műszaki vizsgáztatása,
forgalomba helyezése.
Az eszköz a vevő telephelyén történő emelési próbát követően kerülnek átvételre.
Kizárólag EK megfelelőségi nyilatkozattal és I. osztályú minőséget igazoló minőségi bizonyítvánnyal
rendelkező, 2019-ben vagy 2020-ban gyártott új eszközök kerülnek elfogadásra.
Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő
építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az
általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban
meghatározott követelményeknek.
A beruházás az általános ÁFA szabálya alá tartozik.
A részletes specifikációt a műszaki leírás 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 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban / Súlyszám: 75
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: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00038

II.2.13) További információ
A II.2.5) ponthoz: Az értékelési szempontok: legjobb ár-érték arány szempontja.
A módszerek szempontonkénti ismertetése:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10 pont, amely valamennyi rész-szempont esetében azonos. A módszerek meghatározása,
amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Az egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő - KÉ 2020. évi 60.
szám; 2020. március 25.. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A
1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor.
A többlet jótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosításra kerül sor.
A minimum jótállási időtartam 12 hónap. A felolvasólapon azt kell megadni egész hónapokban, hogy
ehhez képest mennyi többletjótállást vállal az ajánlattevő. Ha nem kíván többlet jótállást vállalni,
akkor „0” megajánlást kell tenni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 24 hónapos
többlet megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a bírálat során abban az esetben is a legkedvezőbb
megajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz.
Ajánlatkérő csak egészhónapban tett megajánlást fogad el. Az ettől eltérő ajánlat érvénytelen.
A teljesítés során ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.1) Elnevezés:
2. rész: Targonca beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42415000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő, Vágóhíd utca, hrsz.: 3143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db targonca beszerzése:
-- teherbírás min 2500 kg
- emelőmű Duplex
- emelési magasság min 3300 mm
-szabademelés 120 mm
-szerkezeti magasság min 2100 mm
-emelővillák hossza min 1200 mm
-súlypont távolság 500 mm
-motor teljesítmény min 50 Le
-motor lökettérfogat min 3300 cm3
-erőátvitel hidrodinamikus nyomatékváltó
-fordulókör 2230 mm
-sebesség min 18 km/h
-műszaki felülvizsgálat, szerkezeti felülvizsgálat, emelőgép napló
Az eszköz a vevő telephelyén történő emelési próbát követően kerülnek átvételre.
Kizárólag EK megfelelőségi nyilatkozattal és I. osztályú minőséget igazoló minőségi bizonyítvánnyal
rendelkező, 2019-ben vagy 2020-ban gyártott új eszközök kerülnek elfogadásra.
Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő
építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az
általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban
meghatározott követelményeknek.
A beruházás az általános ÁFA szabálya alá tartozik.
A részletes specifikációt a műszaki leírás 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 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 25
Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban / Súlyszám: 75
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: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00038
II.2.13) További információ
A II.2.5) ponthoz: Az értékelési szempontok: legjobb ár-érték arány szempontja.
A módszerek szempontonkénti ismertetése:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10 pont, amely valamennyi rész-szempont esetében azonos. A módszerek meghatározása,
amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Az egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő - KÉ 2020. évi 60.
szám; 2020. március 25.. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A
1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor.
A többlet jótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosításra kerül sor.
A minimum jótállási időtartam 12 hónap. A felolvasólapon azt kell megadni egész hónapokban, hogy
ehhez képest mennyi többletjótállást vállal az ajánlattevő. Ha nem kíván többlet jótállást vállalni,
akkor „0” megajánlást kell tenni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 24 hónapos
többlet megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a bírálat során abban az esetben is a legkedvezőbb
megajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz.
Ajánlatkérő csak egész hónapban tett megajánlást fogad el. Az ettől eltérő ajánlat érvénytelen.
A teljesítés során ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.1) Elnevezés:
3. rész: Hídmérleg beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42923200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő, Vágóhíd utca, hrsz.: 3143.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db hídmérleg beszerzés

Ajánlatkérő 1 db hídmérleg beszerzését, üzembe helyezését és a telepítés helyszínén történő
beszerelését, kiépítését, hitelesítés kívánja megrendelni.
Technológiai ismertetés:
TMS-18/A típusú, 60 tonna, 18*3 méteres acélszerkezetű hídmérleg.
Hegesztett sík tetejű acélszerkezet, sekélyaknás megoldással kerül telepítésre az aknában.
A mérleg osztása szabvány szerint 20 kg-os.
A mérleg teljesen elektronikus, mechanika nélküli, a digitális kijelzésű műszer a hídtól 30-40 m
távolságban is elhelyezhető.
T- szegélygumi kerül elhelyezésre a híd két végére.
Mérőműszer MS-01/MAN tip.-ú
Asztali kivitelű, számítógépes kimenet ami (RS-232 vagy TTY20mA), adatmegőrző funkcióval
rendelkezik.
Helyszíni telepítés ismertetése - 18*3m-es, 8 mérőcellás, acélhidas hídmérleg, sekélyaknás
hídmérleg kivitelezéséhez
A hídmérleg alapozásának tervezését a nyertes ajánlattevő által megbízott szakági tervező, mérnök
végzi.
A hídmérleg egy 50 cm-es vasbeton aknába kerül beépítésre, amely egyúttal biztosítja a
csapadékvíz elvezetését.
-Aljzatbeton C6-1 6FN
-Beton C20-16KK
-Betonacél B50.36. Takarás 2,5cm
-Átlók egymástól való max.eltérése:1cm
Alaptestek alatti min. 15cm vastag h.kavics ágyazat (Trg:95%) a talajmechanika alapján változó lehet
a vastagsága
-betontömb földel érintkező felületen bonobittal kell lekezelni
-A hídmérleg széle és az élvédő szögacélok közötti távolság 2-2cm,
Az élvédő szögacél magassági eltérése ±2mm lehet
-A bebetonozandó szerelvényeket (1,11,111.) hegesztéssel kell a villámvédelmi vezetékhez
bekötni. A körbefutó villámvédelmi vezetéket földelőszondához, ill. meglévő földelőhálózathoz kell
csatlakoztatni.
-A víznyelő módosítható, amennyiben a kivitelezés helyszíne azt engedi
Hídmérleggel szembeni elvárások:
-A hídmérleg megfelel a nemzetközi szabványoknak 79/1997 (XII.31.) IKIM, valamint 31/1999.
(VI.11.) GM-KHVM rendelet
-Hídmérleg rendelkezik magyarországi mérésügyi engedéllyel
-Hatósági előírásoknak megfelel
-Hídmérleg statikus és dinamikus mérési pontossága nem rosszabb az MSZ EN 45 501
szabványban megengedettnél.
Kizárólag EK megfelelőségi nyilatkozattal és I. osztályú minőséget igazoló minőségi bizonyítvánnyal
rendelkező, 2019-ben vagy 2020-ban gyártott új eszközök kerülnek elfogadásra.
Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő
építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az
általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban
meghatározott követelményeknek.
A beruházás az általános ÁFA szabálya alá tartozik.
A részletes specifikációt a műszaki leírás 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 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban / Súlyszám: 75
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: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00038
II.2.13) További információ
A II.2.5) ponthoz: Az értékelési szempontok: legjobb ár-érték arány szempontja.
A módszerek szempontonkénti ismertetése:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10 pont, amely valamennyi rész-szempont esetében azonos. A módszerek meghatározása,
amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Az egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő - KÉ 2020. évi 60.
szám; 2020. március 25.. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A
1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor.
A többlet jótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosításra kerül sor.
A minimum jótállási időtartam 24 hónap. A felolvasólapon azt kell megadni egész hónapokban,
hogy ehhez képest mennyi többletjótállást vállal az ajánlattevő. Ha nem kíván többlet jótállást
vállalni, akkor „0” megajánlást kell tenni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 24
hónapos többlet megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a bírálat során abban az esetben
is a legkedvezőbbmegajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb
megajánlást tartalmaz. Ajánlatkérő csak egészhónapban tett megajánlást fogad el. Az ettől eltérő
ajánlat érvénytelen.
A teljesítés során ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban
felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében
foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike
külön nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap útján köteles
egyértelműen nyilatkozni, hogy vele szemben nem állnak fenn az eljárásban előírt, a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok. Továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdésének
k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és
a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell dokumentumot (EKR elektronikus űrlap) benyújtania az

ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi
továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható,
azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.
§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárásra
kerül az eljárásból azon ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában
említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4)
bekezdése szerinti – véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az
érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – véglegessé
vált határozata, annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 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.
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: Valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő nem kíván előírni gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) a) pontja szerint az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak
ismertetését. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 23. §-ban foglaltak szerint kell igazolni,
az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni
Az ajánlattevő a Kbt. 114. § alapján - a Kbt. 67. § (1) bek.szerinti EKR űrlap kitöltésével- arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, továbbá, a Kbt.
114/A § (1) bekezdése alkalmazandó, ez alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági
követelményeket igazoló iratokat az ajánlatban kell benyújtani valamennyi rész tekintetében.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.1 Alkalmatlan az ajánlattevő az 1. rész tekintetében,
amennyiben nem mutat be legalább az ajánlattételi felhívás feladásától számított három év
vonatkozásában a beszerzés tárgya (új anyagmozgató vagy rakodógép vagy homlokrakodó) szerinti
teljesítést, szállítást, referenciát, amely eszköz száma elérte az 1 db-ot.
M/1.2. Ajánlattevő alkalmatlan, a 2. rész tekintetében amennyiben nem mutat be legalább az
ajánlattételi felhívás feladásától számított három év vonatkozásában a beszerzés tárgya (új kézi
anyagmozgató eszköz vagy targonca) szerinti teljesítést, szállítást, referenciát, amely eszköz száma
elérte az 1 db-ot.
M/1.3. Ajánlattevő alkalmatlan, a 3. rész tekintetében amennyiben nem mutat be legalább az
ajánlattételi felhívás feladásától számított három év vonatkozásában a beszerzés tárgya (új,

összesen legalább 30 tonna méréshatárú hídmérleg kiépítése vagy beszerelése vagy telepítése)
szerinti teljesítést, szállítást, referenciát, amely eszköz száma elérte az 1 db-ot.
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:
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített
feltételek szerint. A késedelmi kötbér mértéke naponta a nettó vételár 1 %-nak megfelelő összeg,
minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a
nettó vételár 20 %-át.
Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint,
amelynek összege a nettó vételár 20 %-a.
Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek
szerint, amelynek összege a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértékének, mint vetítési
alapnak a 2%-a. A hibás teljesítési kötbér maximális összege a vetítési alap 20%-a.
Ajánlatkérő jótállási kötelezettség vállalását írja elő, amely bírálati rész-szempontot képez. A
minimum jótállási időtartam az 1. és 2. rész tekintetében 12 hónap, a 3. rész tekintetében 24 hónap.
Ajánlatkérő jótállási biztosíték nyújtását nem írja elő.
Ajánlatkérő jótállási biztosíték nyújtását nem írja elő.
A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a szerződés
- ÁFA nélkül számított - elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének
lehetőségét.
Ajánlattevő az előleg számlán felül egy végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben
meghatározottak szerint 100%-os készültségnél, sikeres üzemi próbát vagy beüzemelést,
próbaüzemet követően. Az előleg elszámolása a végszámlában történik. Az előlegszámlán kívül
további részszámlázás nem biztosított.
Ajánlatkérő az ellenértéket teljesítési igazolás alapján kiállított számla ellenében, a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 135. §-a és a Ptk. 6:130. §
szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket, a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően. Az ellenértékének megfizetése pályázati forrásból
történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). A finanszírozás
utófinanszírozás.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- A Ptk szóló 2013. évi V. törvény
A beruházás finanszírozása TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00038 kerül finanszírozásra. A finanszírozás
módja: utófinanszírozás. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a
(további rész saját forrás).
A kifizetés során figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. releváns szabályaira is.
A beruházás az általános ÁFA fizetés szabály alá tartozó.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése alapján Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi
lehetővé, nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu honlapon
EKR001365812020 azonosító alatt

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. § (2) 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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
lásd II.2.13) pont
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő nevében eljár: Beleznai Róbert felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó 5700 Gyula, Klapka u. 23, Tel.: + 36205034064; E-mail: alltender2@gmail. com,
Lajstromszám: 00501; Dr. Szathmáry Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5600
Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Tel/ fax: 06-66/444-568 E-mail: drszathmary@t-online.hu Lajstromszáma: 00432
2. Ajánlatkérő az eljárásban közbeszerzési dokumentumokat készített, amelyet az ajánlattételi felhívással
egyidejűleg a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsát. A dokumentumok másra nem ruházhatók át, nem
másolhatók és nem publikálhatók.
3. Az ajánlatot a Kbt. 40.§ (1) bekezdésének előírásai szerint, elektronikus formában kell elkészíteni és az
EKR rendszerben kell benyújtani.
4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok iratok, dokumentumok vonatkozásában - a Kbt. 41.§/B (2) bek.
szerinti - pdf formátumot szükséges használni, amennyiben más formátum nincs előírva.
5. A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat
különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Kbt. 73. § (5) bekezdése
alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a
(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

6. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró
alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz
csatolni kell az alábbiakat: 6.1. a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más,
a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy arra
meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől), 6.2. folyamatban lévő
cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az„
Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 példánya, továbbá xml file-ként a
„Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum (mellékletek nélkül)]
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját, mint eredménytelenségi okot.
9. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgyának leírásában, illetve a
műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra való hivatkozás
csak kivételes esetekben fordul elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető
leírása. Az ilyen megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
10. Ajánlatkérő a 321/2015. ( X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította
11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12. A jelen felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás
tartalma irányadó.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (24590/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 0652511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001390342020/
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/EKR001390342020/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) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Epreskerti Általános Iskola tornateremmel bővítése
Hivatkozási szám: EKR001390342020
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 debreceni Epreskerti Általános Iskola részére „B” típusú tornaterem építésének támogatásáról
szóló 1763/2020. (XI.11.) Kormányhatározat alapján az Epreskerti Általános Iskola „B” típusú
tornateremmel történő bővítése
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:
Epreskerti Általános Iskola tornateremmel bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Epreskert utca 80. hrsz: 14142/66
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a Debrecen, Epreskert utca 80. szám alatti ingatlanon az Epreskerti Általános Iskola „B”
típusú tornateremmel való bővítését tervezi megvalósítani, mely magában foglalja a bővítmény teljes
épületgépészeti kialakítását.
Az iskola 16 osztállyal működik és jelenleg nem rendelkezik tornateremmel. Debrecen ezen részén
nem található jelentősebb fedett sportlétesítmény. A tervezett bővítés az általános iskola teljes
zárt térben végezhető testnevelési igényeit biztosítja. A bővítés során az iskola projektarányos
akadálymentesítése is megvalósul.
A „B” kategória besorolású tornaterem játéktere motoros működtetésű paravánnal két részre
osztható.
A tornatermet és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket magába foglaló tervezett bővítmény
épület nettó hasznos alapterülete: 1819,50 m2 melyből:
- a tornaterem nettó hasznos alapterülete 1026,20 m2, melynek legnagyobb szabad játéktére (26,00
m x 37,60 m),
- 4 db öltözőegység biztosít nemenkénti öltözési, zuhanyozási lehetőséget (az öltözők egyenként 16
fő befogadására alkalmasak, 2 db zuhanyzóval és 1 db WC-vel rendelkeznek)
- 60 m2 szertárban biztosított a tornaeszközök megfelelő tárolása (összenyitható a konditeremmel)
- 60 m2 konditerem
- 200 fő férőhelyes mobil lelátó az iskolai rendezvényekhez
- 2-2 férőhelyes testnevelő tanári öltöző vizesblokkal
- az előcsarnok biztosítja a kapcsolatot az iskolaépülettel, itt kerül kialakításra a büfé és a ruhatár
A bővítmény az iskolaépület földszintjén csatlakozik a meglévő épülethez, ebből adódóan ezen az
épületrészen 199,91 m2-en kisebb átalakításra kerül sor
A nyertes kivitelezőnek a munkaterület átadása előtt organizációs tervet szükséges benyújtania,
mely figyelembe veszi a megrendelői utasításban foglaltakat.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után
az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6)
bekezdései az irányadóak.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki
közhasználatú épület vagy épületrész építésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik
(igen/nem) 10
2 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki épületgépészeti munkák
kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 3. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 36
hó) / 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése
alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja
elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti
érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
II.1.6. folytatás karakterkorlátra tekintettel:
Részajánlat tételre lehetőség van:Nem
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok
vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó beruházás komplex egész,
egy adott épület bővítésére irányul, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve lehetetlenítené el
a részekre bontás, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását,
határidők betartását veszélyeztetné. A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több
gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos

és ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról,
az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről, stb. Ezen
munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés
során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a
teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő
munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság
nélküli szállítások, vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a
költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági
ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben
történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A VI.3.2. pont folytatása:
Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás
az alábbiak szerint történik:
Az 1. részszempont esetében pontozás az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy rendelkezik-e a teljesítésbe
bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki közhasználatú épület vagy épületrész építésének
irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. A szakember biztosítása esetén adott pontszám:
10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott
pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem”
megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell
jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, és annak
releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatot.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt
szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a
szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési
eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Ajánlatkérő a közhasználatú épület fogalmán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény alapján az alábbiakat érti:
Az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási,
egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi,
biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás,
igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
A 2. részszempont a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)
alapján a pontozás az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy rendelkezik-e a teljesítésbe
bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki épületgépészeti munkák kivitelezésének irányításában
szerzett tapasztalattal rendelkezik. A szakember biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont.
Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott
pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem”
megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell
jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, és annak

releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatot.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt
szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a
szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési
eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
Az 1. és 2. részszempontok esetében a megajánlott szakemberek közötti átfedés megengedett.
A 3. részszempont : „Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0
hó, maximum 36 hó”) tekintetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi
módszerrel történik:
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő ezen értékelési szempont keretében az előírt kötelező 36 hónap mértékű jótállást
meghaladó vállalást értékeli, hónapokban megadva.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a többlet jótállás vállalt időtartama értékelési résszempont
vonatkozásában a következőket írja elő: a 36 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű
megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) (értékelési felső limit).
Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg, az azt jelenti, hogy kizárólag a kötelező 36 hónap
mértékű jótállási időtartamot biztosítja ajánlattevő.
Amennyiben a legjobb megajánlás 0 hónap, a 3. értékelési szempontra adott pontszám 0 pont.
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a többlet jótállás vállalt időtartama nem
hónapokban kerül megadásra.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag egész szám ajánlható meg.
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
Folytatás jelen pontban alább.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen
(képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8.
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 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.) Kormányrendelet 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. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell akkor is, ha
az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására 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 azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A VI.3.2. pont folytatása:
Ajánlatkérő a 4. részszempont esetében a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet
alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (70).
Részszempontonként az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz)
pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd
részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A VI.3.4) pont folytatása:
11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő
megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6)
bekezdése az irányadó.
12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
15. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő
csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
18. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
19. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az
ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás
megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a
fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
20. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
21. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
22. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
kerültek megállapításra: P.1) és M.1.) alkalmassági követelmény.

23. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok
vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó beruházás komplex egész,
egy adott épület bővítésére irányul, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve lehetetlenítené el
a részekre bontás, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását,
határidők betartását veszélyeztetné. A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több
gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos
és ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról,
az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről, stb. Ezen
munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés
során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a
teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő
munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság
nélküli szállítások, vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a
költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági
ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben
történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani.
24. Az ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés
hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
25. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást
alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (1) bekezdését kiegészíti azzal, hogy az iratbetekintésre vonatkozó
kérelem legkésőbb az összegezés elküldését követő 10. napon nyújtható be.
-2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. §
(2)bekezdését.
-3. Ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6) bekezdését kiegészíti azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelmet az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 7 nappal be kell nyújtani, ellenkező
esetben a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. Ajánlatkérő előírja
a Kbt.114/A§ alkalmazását, azaz az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok az alkalmassági
követelmények, valamint a 82.§ (5) bek. szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák
be. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az
irányadók.
Folytatás jelen pontban alább
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VI.3.4) pont folytatása:
26. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.),
valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 27. Korm.
rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás
során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
27. A Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket Ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.
28. Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatályba lépésétől számított 30
napon belül.
Az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama az építési
munkaterület átadásától számítandó.
29. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75.
§ (2) bekezdés e) pontját.
30. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
31. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében meghatározottakat.
32. A beruházás állami támogatásból valósul meg, amely vonatkozásában a támogatási
igény benyújtása megtörtént, jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes

közbeszerzési eljárás. Erre való tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba amikor a
megvalósításhoz szükséges állami támogatás folyósításra kerül és ezen feltétel teljesüléséről
Megrendelő levélben értesíti ki Vállalkozót, mely levél kézhezvételét követő első munkanap
tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának. Amennyiben a vállalkozási szerződés nem lép
hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, - Felek eltérő megállapodásának hiányában
– a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a
szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez
szükséges forrás nem kerül biztosításra. Ezen esetekben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a
fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (P1) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015.
(X.30.) Korm.r. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül
számított, közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi –
gazdasági követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha
közülük 1 felel meg.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:
(P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti
év - általános forgalmi adó nélkül
számított - közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó árbevétele nem éri el összesen az
560.000.000 Ft-ot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági
követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt
ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. § ill. 22. § (3) bekezdésében meghatározott
módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített, az
alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú legjelentősebb építési beruházásainak
ismertetésével köteles igazolni.
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves
időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos
tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a

teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági
feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
/Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe./
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a
321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki
átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább 1200 m2 nettó hasznos alapterületű közhasználatú
épület vagy épületrész építésére vonatkozó referenciával.
Közhasználatú épület vagy épületrész építési munkája alatt legalább az építészeti, az
épületgépészeti és az épületvillamossági szakágakat magában foglaló kivitelezési munkákat érti
Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő a közhasználatú épület fogalmán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény alapján az alábbiakat érti:
Az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási,
egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi,
biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás,
igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
A fenti követelmény több referenciával is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell
az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
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: A teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót minden
késedelmes nap után a teljes nettó vállalkozói díjára vetített naptári naponkénti 0,5 % kötbér
terheli. A nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
A késedelmi kötbér maximumának elérésének lehetséges jogkövetkezménye a szerződésszegés
miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben
Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett- meghiúsulási kötbért érvényesít.

Hibás teljesítési kötbér: A nettó vállalkozói díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér
legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a
szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás
teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Jótállás: A jótállás kötelező időtartama az Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap, melytől
ajánlatkérő számára kedvezőbb jótállási idő azonban vállalható. (értékelési szempont)
A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást
követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.
Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A
biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja,
hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti
formában lehetséges nyújtani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beruházást a debreceni Epreskerti Általános Iskola részére „B” típusú
tornaterem építésének támogatásáról szóló 1763/2020. (XI.11.) Kormányhatározat alapján az
„Epreskerti Általános Iskola tornateremmel történő bővítése” tárgyú projektből finanszírozza,
utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
A kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
Az 1. részszámla benyújtására a szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés, a 2.
részszámla benyújtására a szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla
benyújtására a szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a
tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. A számlák benyújtásának feltétele a
teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes
teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő
összegű, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Előleg
igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban
köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt előleg/a teljes nettó vállalkozási díj
arányának megfelelő arányban köteles csökkenteni.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a
Kbt. 135.§ (1)-(3) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési
dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység
elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől
számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdései alapján.
A szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység építési hatósági engedély-köteles, ezért a
fordított adózás hatálya alá tartozik.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. illetve 32/B §-a alkalmazandó a
kifizetés során.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2)
bekezdése szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése

szerint az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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: 2021/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2021/01/13 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt.
68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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:
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.1) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 7.000.000,- HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő
11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A
biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű
másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető
kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat,
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen
a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét
pontosan tartalmaznia kell.
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 41. § (1) bekezdése alapján
az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden
nyilatkozat vagy más információ közlése írásban, elektronikus úton történik. Az elektronikus
kommunikáció az EKR-ben történik.
A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában
benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A
dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás
minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös
ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)
pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése
szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben
ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az
ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják). Felhívjuk az ajánlattevő
figyelmét különös tekintettel a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági
szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági
Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó
erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot
csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas
arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.

Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot Ajánlatkérő vizsgálja elektronikus,
hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is [321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
13. §]. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő vonatkozásában van-e
folyamatban változásbejegyzési eljárás. Nemleges tartalom esetén is nyilatkozni szükséges!
7. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő
fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára
vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction
All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális kártérítési összeg
káreseményenként: 10 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását
az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a
szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről Ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
A felelősségbiztosításról szóló kötvényt Vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon
belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
8. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus
okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat
nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar
fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti
ajánlattevő általi fordítást is.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek
megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
Folytatás a III.1.1.) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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
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

"AKÁC-TRADE" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (24852/2020)
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: "AKÁC-TRADE" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34374467
Postai cím: Kossuth Utca 145/a.
Város: Apagy
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4553
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kiss Mária
Telefon: +36 205301859
E-mail: horvathne@apagyph.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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: Lakó- és nem lakó épület építése
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:
"Apagy-Meleghegy közműves ivóvízhálózat bővítése"
Hivatkozási szám: EKR001021262020
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:
„Apagy-Meleghegy közműves ivóvízellátás II. ütemében tervezett ivóvízhálózat bővítése” jelen
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint műszaki dokumentumokban foglaltak
szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12003990 (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: "Apagy Meleghegy - ivóvíz hálózat fejlesztése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Apagy 0141., 0136., 0153., 0123/14., 0123/38., 0123/86.,
0123/22. és 0123/110. helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Apagy-Meleghegy közműves ivóvízellátás II. ütem:
Apagy község Meleghegy külterületi településrészén Megrendelő pályázati erőforrásból kívánja
megvalósítani a közüzemi vízellátást. A tervezett ivóvízvezeték csatlakozik a 0123/14. hrsz-ú úton I.
ütemben kiépült közüzemi D 110 KPE vízvezetékhez. Illetve csatlakozik a 0141. hrsz-ú úton található
D 200 KPE vízvezetékhez. Az ingatlanok egyedi vízellátását az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet
alapján külön folyamatban engedélyeztetjük.
A tervezett vízszintes nyomvonalvezetése:
Tervezett D 110 KPE-PE 100/V-sdr 17-es vízvezeték D-i irányból csatlakozik a 0141 hrsz-ú mentén
található D 200 KPE Nyíregyháza-Napkor-Apagy ivóvíz távvezetékhez. É-i irányból a tervezett
vízvezeték csatlakozik az I. ütemben megépült D 110 KPE vízvezetékhez. Tervezett vízvezeték
nyomvonala a meglévő szilárd burkolatú út mellé került tervezésre. Állami közút alatti keresztezést
D 219*6,3-as acél cső átsajtolásával terveztem meg. Acél védőcső és haszoncső közzé EFFE-MINI

2A tip-ú műanyag távtartót kell beépíteni, 0,5 m-es osztásközzel. A védőcső száraz technológiás
út átsajtolással fektethető le a hosszszelvényben és a közútkezelői engedélyben leírtaknak
megfelelően. Önkormányzati utak keresztezése DN 200 KG-PVC-U sn4-es védőcső beépítésével
kerültek tervezésre. Az út alatti keresztezés D 250-es spirál földfúróval kerül kivitelezésre. A
gyűrűsteret az EFFE-MINI 2A tip-ú távtartók beépítése után PUR habos üreg kitöltéssel kell
kivitelezni. Közművek védőtávolságain belül történő keresztezése vagy megközelítése esetén
a tervezett vízvezetéket DN 200 KG-PVC-U sn4-es védőcső beépítésével terveztem meg.
Vízmérőhelyek jelenleg nem kerülnek kialakításra, a későbbi igények alapján a tulajdonosok rendelik
meg a Szolgáltatótól a bekötéseket. A V-1 vízvezeték hálózatra 1 db DN 80 Hawle H8 fix. földfeletti
tűzcsap kerül beépítésre.
A V-2 vezeték esetében 3 db DN 80 Hawle H8 fix. földfeletti tűzcsap kerül beépítésre, az 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet OTSZ alapján. Tűzcsapok kiosztásánál figyelembe vettem a meglévő földfeletti
tűzcsapok helyét. V-2 jelű vezeték az önkormányzati út folytatásában a jelenleg kialakítás alatt álló
0123/110
hrsz-ú magánúton került tovább tervezésre. A tervezéssel érintett szakaszokon a vízvezeték
nyomvonalát a tervezett szilárdburkolatú út
padkájában helyeztem el a tervezett gázvezetékkel ellentétes oldalra esően. A vezeték nyíltárkos
fektetéssel épül meg. A vízvezeték elektrofúziós idomok hegesztett kötéseivel került tervezésre.
A beépítendő tolózárak, tűzcsapok esetében a csomópontok karimás, oldható kötéssel kerültek
tervezésre.
A tűzcsapok kiépítésekor a burkolatszéltől min. 1,0 m-es távolságot el kell hagyni. Függőleges
elhelyezésnél a minimális magasság a storz kapocs alsó síkja és a terepszint között 0,80
m. Az elzáró szerelvények és tűzcsapok föld feletti kialakítását a csomópont terven szereplő
anyagminőségben betongallérral kell kialakítani. A szerelvényeket jól látható helyen szabványos
méretű táblákkal jelölni kell. Tervezett szerelvények, csövek és elektrofúziós csőidomok OTH
engedéllyel rendelkeznek.
Függőleges nyomvonalvezetés:
A vezetékek követik a terepviszonyokat, amely a V-1 jelű esetében 0,8 %-os lejtéssel É-i irányban
esik. A V-2 jelű vezeték 3,1%-os lejtéssel DNy-i irányban emelkedik. A vezetékek átlagos fektetési
mélysége 1,30-1,40 m. Keresztező közművek hossz-szelvényi és keresztszelvényi ábrázolása az
MSz 7487/2 -es szabvány szerinti fektetési mélységgel kerültek feltüntetésre. A vezeték kutatózás
során a szabványostól eltérő mélységben feltárt közművezetékek keresztezésénél helyszíni tervezői
művezetéssel lehet döntést hozni.
Közműkeresztezések:
Tervezett ivóvízvezeték az alábbi közműveket keresztezi:
• Magyar Telekom helyi földkábel hálózat védőövezetét megközelíti,
• Ismeretlen-bizonytalan nyomvonalú telefon földkábelt keresztez
• gázbekötést és gázelosztó vezetéket alulról keresztez
• 0,4 kV-os elektromos energiaátviteli földkábelt alulról keresztez
• 22 kV-os légvezeték tartószerkezetét védőcsővel vezetve megközelíti
• Giganet hírközlési földkábel védőövezetét érinti
Földmunkavégzés:
A keresztező, ill. közelben haladó vonalas létesítmények védőtávolságán belül csak kézi
földmunkavégzés megengedett! A munkaárkot 80 cm –től mélyebben dúcolni szükséges, vagy
rézsűs kialakítással kell azt kiásni. Rézsűhajlás mértéke 1:2, a kitermelt föld szakadólapon belül nem
tárolható!
Az esetlegesen a felszínről érkező csapadékvizeket a munkaároktól el kell vezetni.
Építés-szerelési munkák:
PE nyomócsövek tárolása, mozgatása, hegesztése és szerelése a gyártó által előírt
alkalmazástechnikai kézikönyvnek megfelelően kell, hogy történjen!
A csővezetéket a hő tágulási követelményeknek megfelelően „kígyóztatva” kell fektetni a
munkaárokba, illetve iránytörésekbe a kitámasztást biztosítandó idomokat is be kell építeni. A
csővezetéket feszültség mentes módon kell szerelni.
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 dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember
mélyépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3
db) 10
2 3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)
(min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül
a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009
II.2.9) További információ:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó a Vállalkozói
Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy eleget tett az Ajánlattételi felhívásban meghatározott
kötelezettségének, és a szerződéskötés időpontjában rendelkezik legalább 5.000.000,-Ft/
szerződéses időtartam és legalább 2.500.000,- Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési)
felelősségbiztosítással, amelyet Vállalkozónak ki kell terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát
képező építési beruházásra, és a kivitelezés teljes időtartama alatt fenn kell állnia.
Jelen beruházásban Ajánlatkérő támogatási kérelmet nyújtott be a beruházás finanszírozására a
támogató szervezet felé, így a
közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként került
lefolytatásra .Tárgyi vállalkozási
szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a valamennyi fél által aláírt támogató okiratot
kézhez veszi, és a kézhezvételről a Vállalkozót értesíti, melyet a kézhezvételtől számított 3 napon
belül meg kell tennie Megrendelőnek. A szerződés hatályba lépésének napja mindezek alapján az
a nap, amikor az értesítés átvételével Vállalkozó tudomásra jut, hogy Megrendelő a valamennyi fél
által aláírt Támogató okiratot megkapta.
Amennyiben a támogató okirat módosítás kézhezvétele nem történik meg a tárgyi kivitelezési
munkák tervezett kezdési időpontjáig,
úgy Megrendelő dönthet jelen szerződés hatálybalépéséről, melyről Vállalkozót írásban értesíti.
A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás befejezési dátumának
függvényében változhat.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: "Apagy Meleghegy - ivóvíz hálózat 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: 2020/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyír-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12375767
Postai cím: Táltos Utca 4.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4551
Ország: Magyarország
E-mail: nyirteam@gmail.com
Telefon: +36 42595089
Internetcím(ek): (URL) www.nyiraquateam.hu
Fax: +36 42595088
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14783409215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10514121
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12003990
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12375767
Postai cím: Táltos Utca 4.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4551
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14783409215
Hivatalos név: Nyír-Contingo Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36628993
Postai cím: Debreceni Út 6.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22704788215
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:
2020/11/03 (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:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

"Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány (24760/2020)
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: "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22208031
Postai cím: Megyeri út 74/1
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
Telefon: +36 308941637
E-mail: kozbeszerzes@ratgeberakademia.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ratgeberakademia.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ratgeberakademia.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Alapítvány
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: oktatás és sport
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Használt személygépjárművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001156922020
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:
3 darab használt személygépjármű beszerzése a Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány részre:
1 db 5 személyes személygépkocsi - kombi
1 db 5 személyes személygépkocsi - kombi 2.
1 db 5 személyes személygépkocsi – SUV modell
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23373662 (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: Használt személygépjárművek beszerzése
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: HU231 A teljesítés helye: „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány (7632 Pécs,
Megyeri út 74/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3 darab használt személygépjármű beszerzése a Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány részre,
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
Ajánlattevő a megajánlott termékekre köteles min. 30 hónap jótállást vállalni. Ajánlattevő feladata
a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező
karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a
kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása
érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az

ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy
a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve
funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. 5 személyes személygépkocsi - kombi: vezetett szervízkönyv (igen/
nem) (előny a megléte) 5
2 3. 5 személyes személygépkocsi - kombi: sérülésmentes (igen/nem) (előny a megléte) 5
3 4. 5 személyes személygépkocsi - kombi 2.: vezetett szervízkönyv (igen/nem) (előny a megléte) 5
4 5. 5 személyes személygépkocsi - kombi 2.: sérülésmentes (igen/nem) (előny a megléte) 5
5 6. 5 személyes személygépkocsi - SUV modell: vezetett szervízkönyv (igen/nem) (előny a
megléte) 5
6 7. 5 személyes személygépkocsi - SUV modell: sérülésmentes (igen/nem) (előny a megléte) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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
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. 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:
21152 / 2020 (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: Használt személygépjárművek 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: 2020/12/22 (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: MobiRent Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94318870
Postai cím: Diósi Út 1 40165
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: autocity@autocitypecs.hu
Telefon: +36 72517555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25978458202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23373662
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: MobiRent Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94318870
Postai cím: Diósi Út 1 40165
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25978458202
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:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Adony Város Önkormányzata (24856/2020)
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: Adony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12767133
Postai cím: Kossuth L. Utca 4
Város: Adony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Telefon: +36 25504550
E-mail: palyazatok@adony.hu
Fax: +36 25504555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.adony.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) 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:
Adony, Ibolya utca felújítása
Hivatkozási szám: EKR001256842020
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:
Adony, Ibolya utca felújítása, 230,5 m hosszan.
További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalmaz. A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként
márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás
érdekében történt. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban,
illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg
egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában,
kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását
és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.)
46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem
került feltüntetésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8265592 (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: Adony, Ibolya utca felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Adony, Ibolya utca, 1324 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adony, Ibolya utca felújítása, 230,5 m hosszan.

Kiegészítő szójegyzék

További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalmaz. A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként
márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás
érdekében történt. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban,
illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg
egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában,
kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását
és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.)
46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem
került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős
személy kijelölése (igen/nem) 20
2 Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: Adony, Ibolya utca 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: 2020/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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
E-mail: info@orinoco2002.hu
Telefon: +36 22502333
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813696207
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: 8265592
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: 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
Hivatalos név: ORISEK 2009 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46231134
Postai cím: Dózsa György Út 23
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14688885207
Hivatalos név: Viatech 2000 Parképítő, Építő és Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30930663
Postai cím: Jáhn Ferenc Utca 94
Város: Budapest
NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 1196
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13885137243
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:
2020/11/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Balatonkenese Város Városgondnoksága (24860/2020)
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: Balatonkenese Város Városgondnoksága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66003685
Postai cím: Fő Út 43.
Város: Balatonkenese
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8174
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kreitliné Kálmán Éva intézményvezető
Telefon: +36 88481650
E-mail: varosgondnoksag@balatonkenese.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonkenese.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) 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:
Balatonkenese strandfelújítás_
Hivatkozási szám: EKR001332892020
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:
Balatonkenese strandfelújítás
A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő
főbb feladatok részenkénti megjelölése:
1) rész: Vak Bottyán Strand korszerűsítése - Nemzedékek strandja
2) rész: Esélyegyenlőségi strand - Bezerédj Strand korszerűsítése
Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok
részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben 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 a 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 igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 129166602 (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: Vak Bottyán Strand korszerűsítése - Nemzedékek str
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 1. részfeladat: Balatonkenese, Vak Bottyán Strand 4714/5 hrsz

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
új vizesblokk épület: Az épület hasznos alapterülete: 33,7 m2. Az épület földszintes, alaprajzi
kialakítása egyszerű, bal oldalt a családbarát vizesblokk, jobb oldalt a baba-mama szoba került
elhelyezésre. Az épület határoló falai a statikailag szükséges minimális vastagságú falazott
szerkezetek: Porotherm 25 N+F kerámia falazóelem, hagyományos falazóhabarccsal falazva,
valamint monolit vb. pillérek, és koszorúk, tartószerkezeti leírás szerint A tetőszerkezet statikailag
méretezett acél oszlopokkal alátámasztott, egyedi kialakítású, szeglemezes fa fedélszék. A
tetőhéjalás állókorcos fémlemez fedés. A beépítés módja szabadon álló. A beépítési paraméterek: a
tervezett beépítettség 2.9%,
zöldfelület 90,9%, építménymagasság 3,38m.
Vizesblokk épület felújítása: 109,7m2
külső felújítások:
szellőzőrácsok eltávolítása, fa lammelák elhelyezése,
betonfelületek festése,
belső felújítások:
betonfelületek festése,
falfelületek festése,
osb mennyezetburkolat helyett, szerelt kültéri álmennyezet alkalmazása,
szerelt kabinfalak bontása, visszaépítése,
padlóburkolat cseréje; csúszásmentes, de takarítható járólap,
burkolt zuhanyzók,
szaniterek cseréje: konzolos falra szerelhető wc-k,
pultra szerelhető mosdók, mozgásérzékelős csapokkal,
lámpatestek cseréje.
Arculati elemek beszerzése a műszaki dokumentációban megadott arculati kézikönyvben leírtak
alkalmazásával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1./ alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max.
36 hónap) 15
2 3. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min. 0, max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (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:
Értékelési ponttartomány: 0-10. Értékelési módszer: 1. fordított arányosítás; 2-3. egyenes
arányosítás. A KH Útmutató KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.
Az AF II.2.7) pontban megadott Kezdési dátum tájékoztató jellegű, annak pontos dátuma a
szerződéskötés napjának tekintendő.
II.2.1)
Elnevezés: Esélyegyenlőségi strand - Bezerédj Strand korszerű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

45210000-2

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 2. részfeladat: Balatonkenese, Esélyegyenlőségi strand Bezerédj Strand 3616. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db vizesblokk épület építése.
Az épületek funkciója:
Női, férfi, akadálymentes és családbarát vizesblokk, baba-mama szoba, valamint személyzeti
öltöző és takarítószertár.
Az érintett épületek hasznos alapterülete: 166,3 m2
Az épületek földszintes kialakításúak.
Arculati elemek beszerzése a műszaki dokumentációban megadott arculati kézikönyvben leírtak
alkalmazásával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1./ alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max.
36 hónap) 15
2 3. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min. 0, max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (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:
Értékelési ponttartomány: 0-10. Értékelési módszer: 1. fordított arányosítás; 2-3. egyenes
arányosítás. A KH Útmutató KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.
Az AF II.2.7) pontban megadott Kezdési dátum tájékoztató jellegű, annak pontos dátuma a
szerződéskötés napjának tekintendő.
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. 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: Vak Bottyán Strand korszerűsítése - Nemzedékek str
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: 2020/12/29 (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: Kozmotech Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87874453
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 244/A
Város: Nemesvámos
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8248
Ország: Magyarország
E-mail: vamosepito@gmail.com
Telefon: +36 707019330
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23099214219
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: 45485860
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Kozmotech Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87874453
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 244/A
Város: Nemesvámos
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8248
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23099214219
Hivatalos név: LAVER KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20124993
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13987033219
Hivatalos név: Ada-Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98936227
Postai cím: Tüzér Utca 71/1
Város: Veszprém

NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11528029219
Hivatalos név: Royal Nexus Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71022725
Postai cím: Kossuth L. Utca 91/b
Város: Tokod
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2532
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26770442211
Hivatalos név: m20 Építők Építőipari Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41268740
Postai cím: Mártírok Útja 11. fszt. 5.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26598808219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Esélyegyenlőségi strand - Bezerédj Strand korszerű
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: 2020/12/29 (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: Kozmotech Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87874453
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 244/A
Város: Nemesvámos
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8248
Ország: Magyarország
E-mail: vamosepito@gmail.com
Telefon: +36 707019330
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23099214219
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: 83680742
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Kozmotech Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87874453
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 244/A
Város: Nemesvámos
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8248
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23099214219
Hivatalos név: LAVER KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20124993
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13987033219
Hivatalos név: Ada-Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98936227
Postai cím: Tüzér Utca 71/1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11528029219
Hivatalos név: Royal Nexus Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71022725
Postai cím: Kossuth L. Utca 91/b
Város: Tokod
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2532
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26770442211
Hivatalos név: m20 Építők Építőipari Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41268740
Postai cím: Mártírok Útja 11. fszt. 5.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26598808219
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:
2020/12/12 (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:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Balmazújváros Város Önkormányzata (24483/2020)
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: Balmazújváros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93212160
Postai cím: Kossuth Tér 4-5. 3/2/A/1
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csige Tamás
Telefon: +36 52580102
E-mail: palyazatok@balmazujvaros.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balmazujvaros.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) 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:
Záportározó körny. közösségi térré alakítása
Hivatkozási szám: EKR001178692020
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:
Záportározó környezetének közösségi térré alakítása című és TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052
azonosítószámú projekt keretében új csónakház kivitelezése a műszaki dokumentáció szerint:
Helyiség Burkolat Terület (m2)
akment.wc. greslap 5,26
büfé greslap 9,74
csónakház beton 45,78
elők. greslap 5,08
előtér greslap 3,26
előtér greslap 5,6
előtér greslap 6,17
et greslap 1,44
ffi wc greslap 1,4
iroda greslap 7,3
közl. greslap 2,38
női wc greslap 4,35
öltöző greslap 3,6
raktár greslap 6,24
raktár greslap 10,2
tak.sz. greslap 1,97
wc greslap 1,08
wc+zuh. greslap 3
Épület bruttó alapterülete : 242,67 m2
Épület nettó alapterülete : 123,85m2+ 55,73 fedett terasz
+ 41,44 m2 fogyasztótér =221,02 m2
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: Záportározó környezetének közösségi térré alakít.
Rész száma:

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, 5274/13. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Záportározó környezetének közösségi térré alakítása című és TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052
azonosítószámú projekt keretében új csónakház kivitelezése a műszaki dokumentáció szerint:
Helyiség Burkolat Terület (m2)
akment.wc. greslap 5,26
büfé greslap 9,74
csónakház beton 45,78
elők. greslap 5,08
előtér greslap 3,26
előtér greslap 5,6
előtér greslap 6,17
et greslap 1,44
ffi wc greslap 1,4
iroda greslap 7,3
közl. greslap 2,38
női wc greslap 4,35
öltöző greslap 3,6
raktár greslap 6,24
raktár greslap 10,2
tak.sz. greslap 1,97
wc greslap 1,08
wc+zuh. greslap 3
Épület bruttó alapterülete : 242,67 m2
Épület nettó alapterülete : 123,85m2+ 55,73 fedett terasz
+ 41,44 m2 fogyasztótér =221,02 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítés és/
vagy épületfelújítás területén szerzett szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hónap) 1
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma; min.0-max. 4) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052
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. 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: Záportározó környezetének közösségi térré alakít.
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. 70. § (1) bekezdés figyelembe vételével a Kbt. 75. § (2)
bekezdés b) pont alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Rent-Dent Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40528285
Postai cím: Tokaji Ferenc Utca 16/B
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23128602105
Hivatalos név: WISOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35567510
Postai cím: Béke Út 91
Város: Boldog
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25034242210
Hivatalos név: Totka-Bauer Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93572950
Postai cím: Szemere Klára Utca 42.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24692731209
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:
2020/11/09 (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:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Baranya Megyei Kormányhivatal (24668/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71261867
Postai cím: József Attila Utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné közbeszerzési referens
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: +36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
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) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Siklós, Szent I. tér 5._energetikai korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000772682020
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 KEHOP-5.2.2/16-2016-00019 támogatásával megvalósuló 7800 Siklós, Szent István tér 5. szám
alatti épület energetikai
korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
Használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ;
Ajánlattevő: AT;
Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ;
Ajánlatkérő: AK;
2015. évi CXLIII törvény: Kbt.;
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.;
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.;
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.;
Ajánlattételi/eljárást megindító felhívás: AF;
Közbeszerzési dokumentumok: KD;
Vállalkozási szerződés: VSZ;
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.
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: Siklós, Szent I. tér 5.-energetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

09330000-1
45310000-3
45321000-3
45331110-0

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya Megyei Kormányhivatal 7800 Siklós, Szent István tér
5., Hrsz.: Siklós 1169
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Baranya Megyei Kormányhivatal 7800 Siklós, Szent István tér 5. szám alatti épületének
(hrsz.: Siklós 1169) – a KEHOP 5.2.2-16-2016-00019 azonosító számú, „A Baranya Megyei
Kormányhivatal épületeinek épületenergetikai fejlesztése” című projektje keretén belül energiahatékonysági fejlesztése, melynek során a fűtés korszerűsítésére (gázkazános fűtési
rendszer kialakítása), a nyílászárók cseréjére (4 db ajtó (1 db műanyag bejárati ajtó portál és
3 db beltéri, egyszárnyú műanyag ajtó) és 12 db ablak (3 rétegű hőszigetelt)), az épület teljes
hőszigetelésére (tetőtéri hőszigetelés: 168 m2, homlokzati hőszigetelés: 247 m2 ), a világítás
korszerűsítésére (lámpatestek és kapcsolók, szabályozó egységek szerelése, gépészethez
kapcsolódó villamos szerelés, villámvédelmi rendszer kiépítése) és napelemes rendszer (4kVA,
HKME, 14 db 330 Wp teljesítményű napelem panel) kiépítésére kerül sor. Részletes információt,
leírást a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés
tartalmazza. Az AF-ben, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az AF , valamint KD meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a R. 46. § (3) bekezdése alapján AK azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell. A Nyertes
AT a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE, vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő
Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki
ellenőrnek át kell adni. Ha a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó
a Nyertes AT-nek ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Nyertes AT a beépíthetőségre vonatkozó
alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M.1. pontja szerinti szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap, egész hónapban
megadva) 10
2 A felhívás III.1.3.) M.2. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli
többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap, egész hónapban megadva) 10
3 Többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap, egész hónapban megadva) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (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: KEHOP-5.2.2/16-2016-00019
II.2.9) További információ:
Teljesítés határideje: A munkaterület átadásától számított 60 (hatvan) naptári nap. A munkaterület
átadása: a VSZ hatályba
lépését követő 3 (három) munkanapon belül. Előteljesítés megengedett.
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. 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:
16870 / 2020 (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: Siklós, Szent I. tér 5.-energetikai korszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen, tekintettel arra, hogy az eljárás indításakor rendelkezésre álló fedezet összegét az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlat, illetve valamennyi ajánlat összege meghaladja, és a különbözet a
Kormányhivatal költségvetésében nem áll rendelkezésre.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: 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: BMA Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80646617
Postai cím: Káldy Gyula Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12705269242
Hivatalos név: OP HOME Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46898760
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 64/b 312/5
Város: Birján
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7747
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22920023202
Hivatalos név: "Infó-Szolg" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85081200
Postai cím: Akácfa Utca 12/2.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12015128213
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524202
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:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (24362/2020)
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: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 14694427
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem
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: Tűzoltósági épület építése Piliscsabán
Hivatkozási szám: EKR001477562019
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:
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság építése Piliscsabán a KEHOP-1.6.0-15-2016-00019 azonosítószámú
projekt keretében a 2081 Piliscsaba, Fő út hrsz.: 1602/4 alatti ingatlanon.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1028313147 (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: Tűzoltósági épület építése Piliscsabán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2081 Piliscsaba, Fő út hrsz.: 1602/4 alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új épület építése, amelyben a Piliscsabai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság kerül elhelyezésre, ezzel
párhuzamosan pedig oktatási és képzési lehetőséget teremt a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ részére
időszakosan. A létesítmény lehetővé teszi mindkét szerv egyidejű működését.
Tervezett épület beépített (nettó) alapterülete: 1305,71 m² Épületek összes beépített alapterülete: 4902,75
m²
Az építési telek az épület helyén jelenleg üres, bontási tevékenység nincs. A tervezett épületegyüttes egy
főépületből, azaz a tűzoltó laktanya épületéből, és egy melléképületből, a tűzszimulációs házból áll. A tűzoltó
laktanya épülete további három dilatációs egységre oszlik: a fejépületre, a szerállásokra, illetve a raktárt és a
tömlőszárító-és mászótornyot tartalmazó harmadik dilatációs egységre.
Főbb munkanemek és mennyiségek:
Irtás és földmunkák: 1100 m2
Síkalapozás, beton, vasbeton munkák: 1234 m3
Előregyártott épületszerkezeti elemek beépítése: 93 db
Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 1506 m2
Fal-, pillér- és padlóburkoalt készítése: 1313 m2

Asztalos- és lakatosszerkezetek beépítése: 208 db
Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.
Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási)
tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési,
vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár
keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly
módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó – a
költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok
ellenértékét is figyelembe kell vennie.
AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban,
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 esetleges
hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás
tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni
azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A létesítményre a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési
Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja,
további szakági/részlet terv(ek) elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata.
Kivitelező feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan
mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató
felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban
megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához – kivitelezéséhez - szükséges.
(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. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MVÉ jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai
tapasztalata [hónap(ok)ban] 10
2 Az M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata
[hónap(ok)ban] 10
3 Az M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata
[hónap(ok)ban] 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó Váll. Díj tart.keret nélkül (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: KEHOP-1.6.0-15-2016-00019
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
01056 / 2020 (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: Tűzoltósági épület építése Piliscsabán
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:
2020/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
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: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: a.kosa@falconglobal.hu
Telefon: +36 706017439

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 863668329
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1028313147
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: kivitelezés,
projektmenedzsment, FMV feladatok, földmunkák, területrendezés, külső munkák, irtás, föld-és
sziklamunka,
épületvillamosság, villanyszerelés, sík-mély alapozás, beton és vasbeton munkák, fém-és könnyű
szerkezet szerelés, szárazépítés, bádogozás, épületgépészet, külső közművek.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11266101243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 1130435600 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: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11266101243
Hivatalos név: E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13801513
Postai cím: Páva Utca 32./B. 2.em.12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13565884243
Hivatalos név: GESZTELYI Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95029621
Postai cím: Ady Endre Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12358427242
Hivatalos név: Welinit Építő Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16457865
Postai cím: Istvántelki Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25401398241
Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243
Hivatalos név: Confector Mérnök Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32884225
Postai cím: Pomázi Út 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10491496241
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:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (23599/2020)
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: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tornyai Krisztián
Telefon: +36 307741277
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 307741001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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) 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: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
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:
RC Irodaház és ügyfélszolgálati tér takarítás
Hivatkozási szám: EKR001128572020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
RC Irodaház és ügyfélszolgálati tér takarítás
Szolgáltatási keretszerződés keretében a Rumbach Sebestyén utca Irodaház és ügyfélszolgálati tér
takarítása, fertőtlenítő tisztítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38220000 (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: RC Irodaház és ügyfélszolgálati tér takarítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90900000-6

További tárgyak:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. (Rumbach
Center-RC)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szolgáltatási keretszerződés kereténben a Rumbach Sebestyén utca Irodaház és ügyfélszolgálati
tér takarítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása nettó 38.220.000,- Ft keretösszeg erejéig,
amelyből ajánlatkérő 70 %-os lehívási kötelezettséget vállal a szerződés hatálya alatt.
Nyertes Ajánlattevő (továbbiakban: AT) feladata:
1. Általános nappali takarítási feladatok (6:00-17:30): összesen 6471 m²,
Az általános takarítási feladatok, az objektum adottságai miatt, két idősávban történik a Műszaki
leírásban részletezettek szerint.
1.1. Irodák, tárgyalók szemétszállítása:
Valamennyi munkanapon
Konyhák , wc-k, mosdók és zuhanyzók takarítása:
- 84,5 m², valamennyi munkanapon,

1.2. Irodák, tárgyalók takarítása:
1.477,5 m², hetente 3 alkalommal (hétfői, szerdai és csütörtöki napokon), az alábbi részletességgel:
1.3. Teraszok, erkélyek takarítása:
170 m², heti 1 alkalommal:
2. Általános délutáni, esti takarítási feladatok (17:30-tól):
2.1. Irodák, tárgyalók szemétszállítása:
2.2. Konyhák , wc-k, mosdók és zuhanyzók takarítása:
- 468,5 m², valamennyi munkanapon:
2.3. Ügyfélszolgálati helyiség takarítása:
133 m² Rumbach Center – valamennyi munkanapon az alábbiak szerint
2.4. Irodák, tárgyalók takarítása:
4.137,5 m², hetente 3 alkalommal (hétfői, szerdai és csütörtöki napokon), az alábbi részletességgel:
3. Nagytakarítás
Évente kettő alkalommal megállapodás szerinti időpontban
3. Havária helyzet: Jellemzően munkaidő után fellépő, azonnali munkavégzést eredményező
takarítási feladatok.
4. Fogyóanyagok pótlása Nyertes Ajánlattevő feladata
5. COVID és egyéb járványmegelőzési fertőtlenítő takarítás
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak mellékletei
(különösen műszaki leírás) tartalmazzák.
Ajánlatkérő értékbeli keretszerződést kíván kötni, ezért ajánlatkérő a becsült érték
meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a tervezett
mennyiségeket az ártáblában. A szerződéskötést követően ténylegesen megrendelésre kerülő
feladatok a jelen pontban és az ártáblában meghatározottaktól eltérhet.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű”
terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők
eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva
azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív
bizonyítékát.
(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. Havaria esetén a helyszínre kiérkezés ideje (perc) (minimum 30 percmaximum 120 perc) 10
2 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 5) (fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesen nettó Ajánlati ár / Súlyszám: 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kieg a II.2.7) ponthoz. Ajánlatkérő 2021.01.01. napjától kívánja a szolgáltatást 12 hónapra
megrendelni, így ha a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja ezt megelőző időpont, akkor a
szerződés csak 2021.01.01. napján lép hatályban. Amennyiben ezt követő időpont, úgy a szerződés
a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
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. 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:
20018 / 2020 (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: RC Irodaház és ügyfélszolgálati tér takarítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
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: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.

Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: csordas.anita@uniszol.hu
Telefon: +36 306194780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52507822
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231209
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: 38220000
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: Browing Securite
Kft. _általános épület takarítás_ bevonásával történő teljesítésének értékéte és aránya 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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32. 1.em.82,84
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: potharn.judit@detaep.hu
Telefon: +36 14020433
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14020434
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32. 1.em.82,84
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242
Hivatalos név: Taképszolg Takarító és Építési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25313301
Postai cím: Budafoki Út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11745602243
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205
Hivatalos név: DIG HUNGARY Ingatlankezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16771921
Postai cím: Köztelek Utca 4. b. ép. IV. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13311575243
Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231209
Hivatalos név: Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79111285
Postai cím: Bereki Utca 30
Város: Péteri
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457688213

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
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (24553/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39791016
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ujbuda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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:
Új lift építése és lépcsőház felújítása
Hivatkozási szám: EKR000986832020
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:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő, 1119 Budapest, Vahot utca
1. számú, 3302/68 helyrajzi számú ingatlanon található orvosi rendelőben új lift építése, valamint a
lépcsőház felújítása.
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: Eü-i int-ben lépcsőház felújítása+új lift építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

44233000-2

További tárgyak:

45111100-9

Kiegészítő szójegyzék

45453100-8
42416000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1119 Budapest, Vahot utca 1., 3302/68 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes
költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:
A rendelő épület alaprajzi elrendezését tekintve 3 traktusból áll, földszint + tetőteres kialakítású
két lépcsőházzal. Az egészségügyi funkciók a földszinti részben teljesen elhatárolódva külön
bejárattal rendelkeznek, míg a tetőtér egy részén a felnőtt háziorvosi rendelések, másik részén
a külön bejárattal, de a közlekedő részben kapcsolódva az Alapellátási Centrum található. A
tárgyi beruházás során a keleti (33,98 m² alapterületű lépcsőház, amiben két szintet érintő
háromkarú lépcső található) felújítása és a lépcső orsóterében új személyfelvonó (terhelhetősége
630 kg, 8 személy, egy parancsos két állomásos) kialakítása történik. A kivitelezés alatt az
épületben a rendelések (08:00-20:00 között) folyamatosan zajlanak. A munkavégzés helyszíne

az épület egyéb részétől teljesen elzárható, ugyanakkor az épület rendeltetésszerű használatát
biztosítani kell (ez főszabály szerint nem zárja ki a napközbeni munkavégzést, illetve az esetleges
közműcsatlakozások, rákötések elvégzése a Megrendelővel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott
időpontban, vagy hétvégén lehetséges).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (min. 120 nap, max. 180 nap) 20
2 Jótállás időtartama (min. 24 hónap, max: 48 hónap) 15
3 A felhívás III.1.3) M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) 5
4 A felhívás III.1.3) M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (tartalékk. nélkül nettó HUF) / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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. 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:
21046 / 2020 (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: Eü-i int-ben lépcsőház felújítása+új lift 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: Az egyetlen beérkezett ajánlat értékelésre kerülő elemei:
Ajánlattevő neve: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2100 Gödöllő Búzavirág Utca 9
Teljesítési határidő (min. 120 nap, max. 180 nap): 120
Jótállás időtartama (min. 24 hónap, max: 48 hónap): 48
A felhívás III.1.3) M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági
minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap) : 60
A felhívás III.1.3) M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági
minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 60 hónap): 60
Szumma vállalási ár (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF): 49 831 510
Az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolhatóan és a bontási jegyzőkönyvben rögzítésre
került, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 16 049 408,-Ft.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles
elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Tekintettel arra, hogy az egyetlen végleges árajánlat meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét, az Ajánlatkérő az eljárás eredménytelenségéről döntött.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90367913
Postai cím: Búzavirág Utca 9
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213
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:
2020/12/22 (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

Ellend Községi Önkormányzat (24906/2020)
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: Ellend Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76026131
Postai cím: Petőfi Utca 37
Város: Ellend
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7744
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hendzselné Papp Ilona
Telefon: +36 305888113
E-mail: jegyzo@berkesd.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) 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:
Szennyvízkezelési beruházás Ellend–VP-6-7.2.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR001128332020
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:
Nyertes ajánlattevő feladata Ellend település belterületén 55 db egyedi szennyvízkezelő berendezés
és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer valamint figyelőkút (monitoring kút)
(továbbiakban: Berendezés) telepítése a közbeszerzési eljárásban benyújtott költségvetése szerint
(Szerződéses Műszaki Tartalom).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 101608817 (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: Szennyvízkezelési beruházás Ellend–VP-6-7.2.1.2-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232420-2
45232421-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7744 Ellend, belterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata Ellend település belterületén 55 db egyedi szennyvízkezelő berendezés
és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer valamint figyelőkút (monitoring kút)
(továbbiakban: Berendezés) telepítése a közbeszerzési eljárásban benyújtott költségvetése szerint
(Szerződéses Műszaki Tartalom).
A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása.
Az egyes ingatlanonként a a biológiai szennyvíztisztítóval, illetve szikkasztórendszerrel kapcsolatos
egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott, ingatlanonként
vonatkozó telepítési helyszínrajz és műszaki leírás tartalmazza.
Egyenértékűség: ahol a felhívás, vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki
dokumentumokat is) bármely része 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, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű
hivatkozások a beszerzés tárgyának minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek.
(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. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min. 0 fő, maximum
5 fő) 10
2 3. A kötelező 24 hónap felett vállalt többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
3 4. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (Igen-Nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. 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: VP-6-7.2.1.2-16
II.2.9) További információ:
I. A II.2.5) pontban ismertetett "4. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (igen-nem)"
minőségi értékelési részszempont alszempontjai:
1. Az érintett településrészen a szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos
eltávolításának biztosítása.;
2. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik;
3. A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület
felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy
kiépített üzemanyagtöltő állomáson.;
4. Nyitott munkaárkok esetén napi egy alkalommal dokumentáltan gondoskodik a munkaárkok
átvizsgálásáról a munkaárokba esett élőlények (hüllők, kétéltűek, emlősök) mentéséről.
II. Az értékelési szempontokra tett megajánlások értékelésének módszere: 1. Nettó ajánlati ár (HUF)
értékelési szempont esetén fordított arányosítás, 2. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása
(fő) (min. 0 fő, maximum 5 fő) valamint 3. A kötelező 24 hónap felett vállalt többletjótállás ideje
(hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap) értékelési szempont esetén egyenes arányosítás a
közbeszerzési dokumentumokban ismertetett képletek alkalmazásával. 4. Környezetvédelmifenntarthatósági vállalások (igen-nem) értékelési szempont esetén Ajánlatkérő a pontkiosztás
módszerét alkalmazza, és az értékelési részszemponton belüli alszempontok esetén minden
egyes igen vállalás 2,5 pontot ér, így az elérhető összpontszám az értékelési részszempont
vonatkozásában 10 pont. Valamennyi értékelési részszempont esetén a
kiosztható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.
III. A II.1.5) valamint II.2.7) pontban ismertetett 11 hónapos teljesítési határidő azzal a kiegészítéssel
értendő, hogy a kivitelezési munkák véghatárideje nem haladhatja meg a 2021.10.15-i dátumot.
Előteljesítés megengedett.
IV. A felolvasólapon nettó ajánlati árként a berendezések, valamint a figyelőkút összeadott
nettó költségét szükséges szerepeltetni (tehát a 2 kiadott árazatlan költségvetés nettó összegét
összeadva).
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. 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: Szennyvízkezelési beruházás Ellend–VP-6-7.2.1.2-16
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: P+P Vízépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70037856
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 54
Város: Matty
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7854
Ország: Magyarország
E-mail: pataitamas.pt@gmail.com
Telefon: +36 301954566

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25599253202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 101603717
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 101608817
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: P+P Vízépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70037856
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 54
Város: Matty

NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7854
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25599253202
Hivatalos név: Áshin Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87024593
Postai cím: Zrínyi Utca 48/b
Város: Dencsháza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7915
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23924477202
Hivatalos név: Misina Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78681097
Postai cím: Tüskésréti Út 75.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14333671202
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:
2020/11/26 (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:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (24794/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felföldi Aliz
Telefon: +36 14554262
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fcsm.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) 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: Szennyvízelhelyezés és kezelés
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:
Alkatrészek beszerzése HV-turbófúvókhoz
Hivatkozási szám: EKR001053872020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42113310-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő HV-Turbo KA22V-GL225 és HV-Turbo KA5S-GL285 típusú légfúvó berendezéseihez új
gyári alkatrészek szállítása tartós raktározásra előkészített állapotban. A részletes követelményeket
a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26170356 (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: Alkatrészek beszerzése HV-turbófúvókhoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42113310-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepe (1044
Budapest, Tímár u. 1.) és Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepe (1238 Budapest, Meddőhányó u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő HV-Turbo KA22V-GL225 (560 kW, 540 kW, 400 kW) és HV-Turbo KA5S-GL285
típusú (315 kW) légfúvó berendezéseihez új gyári alkatrészek szállítása: csúszólemez, tömítés, ogyűrű, csapágy, tartó elem, olaj szűrő betét, csavar, tengelycsapágy, hézagoló alátét, pozícionáló
csap, ellencsapágy, labirinttömítés, persely, talpcsapágy a gépkönyvekben foglaltak szerint,
tartós raktározásra előkészített állapotban. Összes mennyiség: 1,6 m, 4 klt, 198 db. A részletes
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás (hónap) (minimum 12 hónap maximum 36 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 9

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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. 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:
19042 / 2020 (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: KSZ-2020000649 Rész száma: Elnevezés: Alkatrészek beszerzése HV-turbófúvókhoz
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: 2020/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ebeplan Ipari Berendezések Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55288242
Postai cím: Pinkafői Utca 20.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: ebeplan@ebeplan.hu
Telefon: +36 303307081
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94344797
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11317032218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26200000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26170356
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

V.2.10)
V.2.11)

Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

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

Hivatalos név: Ebeplan Ipari Berendezések Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55288242
Postai cím: Pinkafői Utca 20.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11317032218
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:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Iváncsa Községi Önkormányzat (24510/2020)
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: Iváncsa Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89915473
Postai cím: Fő Utca 61/B
Város: Iváncsa
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2454
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Tibor
Telefon: +36 25506360
E-mail: polgarmester@ivancsa.hu
Fax: +36 25506361
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ivancsa.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) 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:
Iváncsa - Mini bölcsőde kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001089332020
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:
Mini bölcsőde kialakítása fűtés korszerűsítéssel, nyílászáró cserével és az épület szigetelésével.
A projekt célja: Iváncsa Fő utca 57. alatti Önk. 100%-os tulajdonú ingatlan egy része jelenleg
funkciót nem tölt be, ezt egy funkcióváltással kívánjuk 2 csoportos 16 férőhelyes minibölcsődévé
átalakítani. Az épület tervezéssel érintett területe 136,53 m2. A tervezéssel nem érintett részben
jelenleg egészségház működik. Az épület aszfaltozott útról megközelíthető, a kialakítandó minibölcsőde a meglévő épületre épül, a további bővítéssel a bölcsődei funkció betölthető oly módon,
hogy az épület hagyományos, fszt-es formavilága továbbra is illeszkedik az utca arculatába. Az
átalakítás magába foglalja a jelenleg meglévő épületrész belső átalakítását, új épületrész építését,
valamint meglévő melléképület bontását is.
Építési engedély köteles tevékenység.
Irányadók a pályázati felhívás feltételei is: https://www.palyazat.gov.hu/top-141-15-a-foglalkoztats-saz-letminsg-javtsa-csaldbart-munkba-llst-segt-intzmnyek-kzszolgltatsok-fejlesztsvel
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38871420 (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: Iváncsa - Mini bölcsőde kialakítása
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: HU211 A teljesítés helye: 2454 Iváncsa Fő u. 57. szám, 214 hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mini bölcsőde kialakítása fűtés korszerűsítéssel, nyílászáró cserével és az épület szigetelésével.
A projekt célja: Iváncsa Fő utca 57. alatti Önk. 100%-os tulajdonú ingatlan egy része jelenleg
funkciót nem tölt be, ezt egy funkcióváltással kívánjuk 2 csoportos 16 férőhelyes minibölcsődévé
átalakítani. Az épület tervezéssel érintett területe 136,53 m2. A tervezéssel nem érintett részben
jelenleg egészségház működik. Az épület aszfaltozott útról megközelíthető, a kialakítandó mini-

bölcsőde a meglévő épületre épül, a további bővítéssel a bölcsődei funkció betölthető oly módon,
hogy az épület hagyományos, fszt-es formavilága továbbra is illeszkedik az utca arculatába. Az
átalakítás magába foglalja a jelenleg meglévő épületrész belső átalakítását, új épületrész építését,
valamint meglévő melléképület bontását is.
Építési engedély köteles tevékenység.
Irányadók a pályázati felhívás feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-141-15-a-foglalkoztats-s-azletminsg-javtsa-csaldbart-munkba-llst-segt-intzmnyek-kzszolgltatsok-fejlesztsvel
További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező kiviteli
tervdokumentáció tartalmaz. A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a
dokumentációban esetenként márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és
közérthetőbb meghatározás érdekében történt. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike
meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra,
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy
annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő
bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag,
esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában,
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más
gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés
bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3) pont szerinti szakember
többlet tapasztalata 15
2 Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több) 10
3 Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/
nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-FE1-2019-00005
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
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: Iváncsa - Mini bölcsőde 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: 2020/12/22 (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: "FARLAMEX" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96352777
Postai cím: Zrínyi Utca 30
Város: Iváncsa
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2454
Ország: Magyarország
E-mail: farlamexkft@gmail.com
Telefon: +36 309215488
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12609039207
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: 38871420
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Timpanon P+P Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92644146
Postai cím: József A. Utca 42.
Város: Rácalmás
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2459
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11455875207
Hivatalos név: "FARLAMEX" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96352777
Postai cím: Zrínyi Utca 30

Város: Iváncsa
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2454
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12609039207
Hivatalos név: Dészolg Dunamenti Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29968644
Postai cím: Dózsa György Utca 64
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11453275207
Hivatalos név: Adony-Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45485882
Postai cím: Hunyadi Utca 26.
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13913713207
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:
2020/10/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/22 (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

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (24846/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Időjárás jelentéshez adatszolgáltatás biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001210372020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71351600-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szolgáltatási szerződés – Az MTVA részére időjárás jelentéshez adatszolgáltatás biztosítása
szolgáltatási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33036000 (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: Időjárás jelentéshez adatszolgáltatás biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71351600-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata naponta több alkalommal, több média platformra meteorológiainformációs csomag készítése. A csomag tartalma: hazai és nemzetközi meteorológiai adatok és
alapinformációk, továbbá származtatott és feldolgozott szakmai anyagok.
A feladat általános ismertetése
Az MTVA részére időjárás jelentéshez adatszolgáltatás biztosítása 2021. január 1-től, vagy
amennyiben a szerződés ennél későbbi időpontban kerül aláírásra, úgy a szerződés aláírását követő
naptól 2021. december 31-ig az alábbiak szerint:
• Magyarország legalább 50 pontján (megyénként legalább 1) elhelyezett WMO előírásainak
megfelelően kalibrált mérőműszerekkel működtetett megfigyelő rendszeren mért adatok biztosítása
naponta minimum hat alkalommal (reggel 6:00 és este 20:00 között), vészjelzés esetén azonnali
értesítési kötelezettséggel azzal, hogy az adatszolgáltatást folyamatosan kell nyújtani
• naponta minimum négy alkalommal (a reggeli és a délutáni órákban) a téli időszakban hójelentés,
nyári időszakban vízhőfok jelentés,
• hazai és nemzetközi meteorológiai adatok és alapinformációk, audio, audio-vizuális időjárás
tartalmak és hírügynökségi tartalmak (szövegek) biztosítása az Ajánlatkérő részére,

• napi 24 órában okleveles meteorológus szakember biztosítása, aki szakértő, tanácsadással segíti a
rádiós és televíziós időjárás jelentőket, médiaszemélyiségeket
További információk a Közbeszerzési dokumentumok (KD) műszaki leírás és szerződéstervezet
fejezetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó 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
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. 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:
21560 / 2020 (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: Időjárás jelentéshez adatszolgáltatás biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/22 (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: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74690330
Postai cím: Kitaibel Pál utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz@met.hu
Telefon: +36 13464600
Internetcím(ek): (URL) http://www.met.hu/
Fax: +36 13464669
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15311760241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33036000
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74690330
Postai cím: Kitaibel Pál utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15311760241
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:
2020/12/28 (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
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24007/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
FKSZ vezetőkerék szállítása
Hivatkozási szám: EKR000977162020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42124200-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyártandó alkatrész: 1db, 317-01-0224 rajzszámú hővédő hüvellyel ellátott, a 118/2011. (VII.
11.) Korm. rendelet (Nukleáris Biztonsági Szabályzat) 30. § szerinti Atomerőművi Rendszerek
Biztonsági Osztályba Sorolás (ABOS) szerinti 2-es szintű vezetőkerék, az alábbi, megrendelő által
kért eltérésekkel szállítva:
-a vezetőkerék karimájába ne legyen horony bemunkálva,
-a megrendelő nem igényel grafittömítést a vezetőkerékhez,
-a 317-01-2111-01 rajzszámú hővédő hüvely ne legyen hegesztéssel lerögzítve,
-a 317-01-2111-01 rajzszámú hővédő hüvely hosszúsági mérete 75 mm legyen.
Hővédő hüvellyel ellátott 317-01-0224 rajzszámú vezetőkerékhez kötelező mellékelni és átadni a
Megrendelő részére a gyártás alatti ellenőrzések eredményeit tartalmazó alábbi dokumentumokat:
- Alapanyag ultrahangos vizsgálati eredmények,
- Alapanyag kémiai összetevőinek ellenőrzésére irányuló vizsgálati eredményeket,
- Hőkezelésre vonatkozó adatok,
- 20 0C és 350 0C hőmérsékleten mért mechanikai tulajdonságok vizsgálatának összesítő
végeredménye,
- Kristályközi korrózióval szembeni állékonyság GOSZT 6032:58 típusú módszerrel elvégzett
vizsgálatainak végeredménye,
- Delta-ferrit tartalmat igazoló jegyzőkönyv,
- A gyártási tűréssel illetve felületi érdességi előírásokkal rendelkező méretek mérési eredményeit
tartalmazó jegyzőkönyvek,
- A készre munkálást követően folyadékbehatolásos vizsgálatok végeredménye a vezetőkerék belső
cilinderes 840 mm-es palást felületéről és a karima felső síkjának felületéről,
- A gyártói nyilatkozata arról, hogy az új vezetőkerék beépítése hidraulikai változást nem okoz a
317-01-0207 rajzszámú, öntészeti eljárással készített vezetőkerékhez képest,
- A hegesztők minősítését igazoló jegyzőkönyvek,
- Hozaganyagok műbizonylatai,
- Hozaganyagok minőségellenőrzésének jegyzőkönyvei, melyek igazolják:
- a hozaganyagok vegyi összetételét,
- 20 0C hőmérsékleten mért mechanikai jellemzőket,
- 350 0C hőmérsékleten /a beépítési helyre vonatkozó üzemi hőmérsékletre tekintettel/ mért
mechanikai jellemzőket,
- ausztenites alapanyagok esetében: kristályközi korróziós vizsgálat eredményeit /a GOSZT 6032:58
AM, EN ISO 3651-2/98 vagy A262/01PM módszerrel/ tartalmazó jegyzőkönyvek,
- TIG (inert gázos) hegesztéshez használt korrózióálló ausztenites hegesztő huzalok delta ferrittartalmat FN=2-8,
- Hegesztési él előkészítés ellenőrzésének jegyzőkönyve,
- Hegesztési utasítás (WPS),
- A hegesztési technológia minősítésének jegyzőkönyve,
- Varrattérkép,
- Hegesztési varratok szemrevételezésének és műszeres vizsgálatainak végeredménye,
- Hegesztési varratok penetrációs vizsgálatának végeredménye,
- Hegesztési varratok röntgen vizsgálatának végeredménye.
Az alkatrészeken az alábbi jelöléseket kell feltüntetni a műszaki rajz követelményeinek megfelelően:

- adagszám,
- a rajzszám,
- az alkatrész egyedi azonosítója,
- a gyártómű minőségellenőrzését igazoló pecsét lenyomata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 270508 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42124200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Eladó székhelye/telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyártandó alkatrész: 1db, GCN-317 típusú, 317-01-0224 rajzszámú hővédő hüvellyel ellátott, a
118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (Nukleáris Biztonsági Szabályzat) 30. § szerinti Atomerőművi
Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolás (ABOS) szerinti 2-es szintű főkeringtető szivattyú
vezetőkerék, az alábbi, megrendelő által kért eltérésekkel szállítva:
-a vezetőkerék karimájába ne legyen horony bemunkálva,
-a megrendelő nem igényel grafittömítést a vezetőkerékhez,
-a 317-01-2111-01 rajzszámú hővédő hüvely ne legyen hegesztéssel lerögzítve,
-a 317-01-2111-01 rajzszámú hővédő hüvely hosszúsági mérete 75 mm legyen.
Hővédő hüvellyel ellátott 317-01-0224 rajzszámú vezetőkerékhez kötelező mellékelni és átadni a
Megrendelő részére a gyártás alatti ellenőrzések eredményeit tartalmazó alábbi dokumentumokat:
- Alapanyag ultrahangos vizsgálati eredmények,
- Alapanyag kémiai összetevőinek ellenőrzésére irányuló vizsgálati eredményeket,
- Hőkezelésre vonatkozó adatok,
- 20 0C és 350 0C hőmérsékleten mért mechanikai tulajdonságok vizsgálatának összesítő
végeredménye,
- Kristályközi korrózióval szembeni állékonyság GOSZT 6032:58 típusú módszerrel elvégzett
vizsgálatainak végeredménye,
- Delta-ferrit tartalmat igazoló jegyzőkönyv,
- A gyártási tűréssel illetve felületi érdességi előírásokkal rendelkező méretek mérési eredményeit
tartalmazó jegyzőkönyvek,
- A készre munkálást követően folyadékbehatolásos vizsgálatok végeredménye a vezetőkerék belső
cilinderes 840 mm-es palást felületéről és a karima felső síkjának felületéről,
- A gyártói nyilatkozata arról, hogy az új vezetőkerék beépítése hidraulikai változást nem okoz a
317-01-0207 rajzszámú, öntészeti eljárással készített vezetőkerékhez képest,
- A hegesztők minősítését igazoló jegyzőkönyvek,
- Hozaganyagok műbizonylatai,
- Hozaganyagok minőségellenőrzésének jegyzőkönyvei, melyek igazolják:
- a hozaganyagok vegyi összetételét,
- 20 0C hőmérsékleten mért mechanikai jellemzőket,
- 350 0C hőmérsékleten /a beépítési helyre vonatkozó üzemi hőmérsékletre tekintettel/ mért
mechanikai jellemzőket,

- ausztenites alapanyagok esetében: kristályközi korróziós vizsgálat eredményeit /a GOSZT 6032:58
AM, EN ISO 3651-2/98 vagy A262/01PM módszerrel/ tartalmazó jegyzőkönyvek,
- TIG (inert gázos) hegesztéshez használt korrózióálló ausztenites hegesztő huzalok delta ferrittartalmat FN=2-8,
- Hegesztési él előkészítés ellenőrzésének jegyzőkönyve,
- Hegesztési utasítás (WPS),
- A hegesztési technológia minősítésének jegyzőkönyve,
- Varrattérkép,
- Hegesztési varratok szemrevételezésének és műszeres vizsgálatainak végeredménye,
- Hegesztési varratok penetrációs vizsgálatának végeredménye,
- Hegesztési varratok röntgen vizsgálatának végeredménye.
Az alkatrészeken az alábbi jelöléseket kell feltüntetni a műszaki rajz követelményeinek megfelelően:
- adagszám,
- a rajzszám,
- az alkatrész egyedi azonosítója,
- a gyártómű minőségellenőrzését igazoló pecsét lenyomata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt szállítási határidőtől /2021.04.30./ számított, korábbi szállítási
határidő vállalása, naptári napban megadva (maximum 15 naptári nap) 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár EUR-ban / Súlyszám: 98
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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 IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban megadott időtartam (1 hónap) alatt 30
nap értendő.
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. 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:
20439 / 2020 (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: 4000487985 Rész száma: Elnevezés: FKSZ vezetőkerék szállítása
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: 2020/12/17 (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: European Power Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79439901
Postai cím: Montevideó Utca 3/A 3. em. 34/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: purchase@eupowers.hu
Telefon: +36 203662987
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27955116241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 92500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 270508
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: szakmai
konzultáció, szakmai tanácsadás
minőségbiztosítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
x nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: European Power Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79439901
Postai cím: Montevideó Utca 3/A 3. em. 34/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27955116241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
V.2.4) pontban az eredetileg becsült összeg pénzneme: HUF
A szerződés végleges összértéke: 270 508 EUR (ami 97 737 245 MFt; 2020.11.18-i, 361,31 Ft/EUR
árfolyammal számolva)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24819/2020)
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: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Flóra
Telefon: +36 202306157
E-mail: kozbeszerzes@mvmi.hu
Fax: +36 75507295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvmi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvmi.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Gazdasági társaság
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatikai szolgáltatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
OCR szoftver licenckövetés 2021
Hivatkozási szám: EKR001192632020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48311000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
OCR szoftver licenckövetés 2021. évben az alábbiak szerint:
KOMP eFlow licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza:
- 1db recognition licenc (100.000 db dokumentumra),
- 13 db ScanPortal licenc.
Captiva kiváltás licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza:
- 3 db ScanPortal licenc,
- 1 db control licenc,
- 1 db Recognition licenc,
- 1 db export licenc.
OCR szoftver licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza
- 2 db Recognition licenc (100.000 db dokumentumra),
- 1 db Control licenc,
- 1 db ScanPortal licenc,
- 1 db Exception licenc,
- 10 db completion licenc,
- 2 db TIS eFlow ScanPortal licenc.
TIS eFlow Server licenckövetés (1 db éles + 1 db teszt környezet), ami tartalmazza az alábbiakat:
-- 1 db FullPage OCR állomást 3 db OCR motorral,
-- 1 db Freematch állomás,
-- 1 db FreeProcess állomás,
-- 1 db Pre Export állomás,
-- 1 db Export állomás,
-- 1 db learning állomás,
-- 1 db Clean állomás,
-- 2 db administtator licenc,
-- 1 db controller licenc.
ePortál licenckövetés, ami az alábbiakat tartalmazza
-- 1 db ePortal licenc (100.000 db dokumentumra),
-- 1 db export licenc,
-- 1 db Pre excport licenc,
-- 1 db clean licenc,
-- 4 db autoRun licenc.
- 1 db NL SignAssist Cryptoserver licenckövetés.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés a felsorolt licencek követéseinek
beszerzésére irányul.
A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési
Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való
hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő
azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell
igazolnia.
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21097650 (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: OCR szoftver licenckövetés 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48311000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Alapvetően e-mailen keresztül lesz a teljesítés:
pamerj@mvmi.hu, 7030 Paks, Vasút utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
OCR szoftver licenckövetés 2021. évben az alábbiak szerint:
KOMP eFlow licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza:
- 1db recognition licenc (100.000 db dok-ra),
- 13 db ScanPortal licenc.
Captiva kiváltás licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza:
- 3 db ScanPortal licenc,
- 1 db control licenc,
- 1 db Recognition licenc,
- 1 db export licenc.
OCR szoftver licencek követései, ami az alábbiakat tartalmazza
- 2 db Recognition licenc (100.000 db dokumentumra),
- 1 db Control licenc,
- 1 db ScanPortal licenc,
- 1 db Exception licenc,
- 10 db completion licenc,
- 2 db TIS eFlow ScanPortal licenc.
TIS eFlow Server licenckövetés (1 db éles + 1 db teszt környezet), ami tartalmazza az alábbiakat:
-- 1 db FullPage OCR állomást 3 db OCR motorral,
-- 1 db Freematch állomás,
-- 1 db FreeProcess állomás,
-- 1 db Pre Export állomás,
-- 1 db Export állomás,
-- 1 db learning állomás,
-- 1 db Clean állomás,
-- 2 db administtator licenc,
-- 1 db controller licenc.
ePortál licenckövetés, ami az alábbiakat tartalmazza
-- 1 db ePortal licenc (100.000 db dokumentumra),
-- 1 db export licenc,
-- 1 db Pre excport licenc,
-- 1 db clean licenc,
-- 4 db autoRun licenc.
- 1 db NL SignAssist Cryptoserver licenckövetés.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés a felsorolt licencek követéseinek
beszerzésére irányul.

A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési
Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz,
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben
egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
(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 – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / 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
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. 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:
21457 / 2020 (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: 4000490053 Rész száma: Elnevezés: OCR szoftver licenckövetés 2021
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: 2020/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DOQSYS Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64695626
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 202196000
Internetcím(ek): (URL) www.doqsys.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25703133241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22100000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21097650
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: DOQSYS Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64695626
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25703133241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontja szerinti információ: 1. Ajánlattevő neve: DOQSYS
Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Ajánlattevő címe: 1131 Budapest, Babér
Utca 1-5., Ajánlattevő adószáma: 25703133-2-41

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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
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

Nagybarca Községi Önkormányzat (24834/2020)
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: Nagybarca Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96763414
Postai cím: Kossuth Utca 32
Város: Nagybarca
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3641
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth-Péter Zoltán
Telefon: +36 48500223
E-mail: nagybarcaph@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagybarca.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) 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:
Új bölcsőde építése2
Hivatkozási szám: EKR001243222020
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:
Nagybarca - Új bölcsőde építés: (Beépített alapterület 133,99 m2 + terasz)
Építészet
110 m2 Játszóudvar burkolat, füvesítés;
52,9 m3 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése;
35 m2 Járdakészítés betonból;
39 db Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése;
108,4 m2 Előregyártott béléstestek elhelyezése
145 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése
89,5 m2 Válaszfal építése
151 m2 Fa tetőszerkezetek
210 m2 tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá
235 m2 Vékonyvakolat alapozók felhordása
435 m2 Tapadóhíd képzése
330 m2 Oldalfalvakolat készítése
210 m2 Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel
58 m2 Padlóburkolat készítése
68,56 m2 Padlóburkolat készítése
48 m2 Laminált padló fektetése
29 m Függőereszcsatorna szerelése
25 m Attikacsatorna szerelése
11 db Intézményi beltéri nyílászárók elhelyezése
14 db Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése
1 db Kézi mozgatású ponyvatető,
435 m2 Diszperziós festés
185 m2 Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés
248 m2 Homlokzati hőszigetelés
Elektromosság
490 m Műanyag védőcső szerelése
1170 m Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, leágazó kötésekkel
1 klt. Komplett riasztórendszer szett. Távfelügyeletbe köthető
18 db Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek telepítése, minimum 5 kW teljesítmény, inverterrel
szerelési anyagokkal
Épületgépészet
1 db Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, 40 kW
124 m Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése
46 m PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban,
78 m Fűtési vezeték, szerelése,
10 db Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése
1 db komplett hővisszanyerős szellőző rendszer, tálaló konyha, gyermek fürdő és egyéb zárt
helyiségek szellőztetéséhez
Az építési beruházás engedélyköteles. További információt a közbeszerzési dokumentumok
tartalmaznak.
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: Új bölcsőde építése2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3641 Nagybarca, Kossuth Lajos utca 40. Hrsz.: 160.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagybarca - Új bölcsőde építés (Beépített alapterület 133,99 m2 + terasz)
Építészet
110 m2 Játszóudvar burkolat, füvesítés;
52,9 m3 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése;
35 m2 Járdakészítés betonból;
39 db Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése;
108,4 m2 Előregyártott béléstestek elhelyezése
145 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése
89,5 m2 Válaszfal építése
151 m2 Fa tetőszerkezetek
210 m2 tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá
235 m2 Vékonyvakolat alapozók felhordása
435 m2 Tapadóhíd képzése
330 m2 Oldalfalvakolat készítése
210 m2 Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel
58 m2 Padlóburkolat készítése
68,56 m2 Padlóburkolat készítése
48 m2 Laminált padló fektetése
29 m Függőereszcsatorna szerelése
25 m Attikacsatorna szerelése
11 db Intézményi beltéri nyílászárók elhelyezése
14 db Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése
1 db Kézi mozgatású ponyvatető,
435 m2 Diszperziós festés
185 m2 Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés
248 m2 Homlokzati hőszigetelés
Elektromosság
490 m Műanyag védőcső szerelése
1170 m Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, leágazó kötésekkel
1 klt. Komplett riasztórendszer szett. Távfelügyeletbe köthető
18 db Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek telepítése, minimum 5 kW teljesítmény, inverterrel
szerelési anyagokkal
Épületgépészet

1 db Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, 40 kW
124 m Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése
46 m PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban,
78 m Fűtési vezeték, szerelése,
10 db Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése
1 db komplett hővisszanyerős szellőző rendszer, tálaló konyha, gyermek fürdő és egyéb zárt
helyiségek szellőztetéséhez
Az építési beruházás engedélyköteles, további információt a közbeszerzési dokumentumok
tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1/1. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember magasépítés
kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36
hónap) 10
2 1/2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember épületgépészeti kivitelezésben
szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap) 10
3 1/3. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember épületvillamossági kivitelezésben
szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Ajánlati ár (Nettó egyösszegű ajánlati ár HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00032
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári nap, a munkaterület átadásától számítandó.
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. 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: Új bölcsőde építése2
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont alapján eredménytelen.
Az eredménytelenség indoka:
Az Ajánlatkérő rögzítette az EKR-ben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amely értéke nettó
50.624.832 Ft. A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján „Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok
bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott
eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt –
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét” A Kbt. 75. § (4) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárás során dokumentálta a végleges ajánlatok bontása előtt a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Tekintettel arra, hogy mindkettő ajánlattevő árajánlata meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét, így
a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése
nélkül hozza meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: SEROL-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24664550
Postai cím: Akácfa Út 51
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11983624205
Hivatalos név: Berger-Dinamik Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87025640
Postai cím: Helyrajzi szám 029/2
Város: Nagybarca
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3641
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105721205
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:
2020/11/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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
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 Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt (24743/2020)
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 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 306514561
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Fax: +36 17004510
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.
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: Gazdálkodó szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság
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: Nonius Hotel felújítása
Hivatkozási szám: EKR000581442020
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 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság a jelenleg hotelként használt, egykori északi kaszárnya műemlék
épületének felújítása. Az épület szabadon álló, téglalap alaprajzú, részben alápincézett, kétszintes, kontyolt
oldalhomlokzatain vakolattagolással rendelkezik.
Az épület alapterülete: 922 m2. Új cserépfedés kialakítása (2064 m2). Utólagos talajnedvesség elleni
injektálásos szigetelés (240 m2), műanyag drénlemez szigetelés az épület körül (220 fm). Talajon fekvő
padló szigetelése (780 m2). Lábazati nemesvakolat készítése (154 m2). Belső falfelületek glettelése és
festése (8310 m2). Műemléki értéket képviselő fa lépcsők restaurálása és ennek a dokumentálása. Új
belső nyílászárók elhelyezése (106 db). Homlokzati nyílászárók elhelyezése (26 db). Meglévő nyílászárók
felújítása (56 db). Teljes belső padlóburkolat cseréje cementlap, greslap, kőmozaik, mészkő és fa kivitelben
(1900 m2). Válaszfalak építése (1790 m2). Teljes villamoshálózat rekonstrukciója. Szigetelt vezeték
elhelyezése védőcsőben (12500 m). Világítási rendszer, lámpák cseréje (619 db). Teljes épületgépészeti
hálózat felújítása és új kialakítása. Új radiátorok telepítése (35 db), klímakonvektorok telepítése (45
db). 40-130 kW-os folyadékhűtő telepítése, automatizálással. Légtechnikai rendszer telepítése. A teljes
konyhatechnológia kialakítása és telepítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1283857016 (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: Nonius Hotel felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45262690-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság a jelenleg hotelként használt, egykori északi kaszárnya műemlék
épületének felújítása. Az épület szabadon álló, téglalap alaprajzú, részben alápincézett, kétszintes, kontyolt
oldalhomlokzatain vakolattagolással rendelkezik.
Az épület alapterülete: 922 m2. Új cserépfedés kialakítása (2064 m2). Utólagos talajnedvesség elleni
injektálásos szigetelés (240 m2), műanyag drénlemez szigetelés az épület körül (220 fm). Talajon fekvő
padló szigetelése (780 m2). Lábazati nemesvakolat készítése (154 m2). Belső falfelületek glettelése és
festése (8310 m2). Műemléki értéket képviselő fa lépcsők restaurálása és ennek a dokumentálása. Új
belső nyílászárók elhelyezése (106 db). Homlokzati nyílászárók elhelyezése (26 db). Meglévő nyílászárók
felújítása (56 db). Teljes belső padlóburkolat cseréje cementlap, greslap, kőmozaik, mészkő és fa kivitelben
(1900 m2). Válaszfalak építése (1790 m2). Teljes villamoshálózat rekonstrukciója. Szigetelt vezeték
elhelyezése védőcsőben (12500 m). Világítási rendszer, lámpák cseréje (619 db). Teljes épületgépészeti
hálózat felújítása és új kialakítása. Új radiátorok telepítése (35 db), klímakonvektorok telepítése (45
db). 40-130 kW-os folyadékhűtő telepítése, automatizálással. Légtechnikai rendszer telepítése. A teljes
konyhatechnológia kialakítása és telepítése.
A kivitelezésre vonatkozó részletes paramétereket a Közbeszerzési dokumentumok részét képző 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 Többlet jótállás vállalt időtartama alap jótálláson felül (kötelező 36 hónap)
( legrosszabb: 0, legjobb: 24 hónap): 15
2 A III.1.3) M/2.1. pontban meghatározott szakmai tapasztalaton felüli, műemléki épülethez
kapcsolódó kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet
tapasztalata 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesen nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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:
10606 / 2020 (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: Nonius Hotel 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:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RZB Invest Építőipari, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61396834
Postai cím: Vércse Utca 12
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: ridegz@t-online.hu
Telefon: +36 306198050
Internetcím(ek): (URL) www.rzbkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24225441206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 600000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1283857016
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: műemléki felelős
műszaki vezetés a kivitelezés teljes időszakára bádogos munkák elektromos szerelési munkák
épületgépészeti szerelési munkák utólagos vízszigetelési munkák, építési törmelék, hulladék
elhelyezése; étellift szerelés, beüzemelés;műszaki szaktanácsadás a kivitelezés teljes időszakára;
burkolási munkák; gyengeáramú szerelési munkák; asztalos és bútorozási munkák;folyt. VI.1.5)
tov.inf
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204

Hivatalos név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94897524
Postai cím: Szépvölgyi Út 32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732167241
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206
Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84228415
Postai cím: Bujtos Út 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215
Hivatalos név: Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52647707
Postai cím: Deák Ferenc Utca 14-16.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12562091204
Hivatalos név: RZB Invest Építőipari, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61396834
Postai cím: Vércse Utca 12
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24225441206
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1.) Az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem végezte el,
így érvényessége nem kerül megállapításra:
- Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft. (6800 Hódmező-vásárhely Mátyás Utca
38.)
- 11392668-2-06.
- HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft. (6728 Szeged Bajai Út 2/a) - 13656436-2-06
- KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. (4400 Nyíregyháza Bujtos Út 14.) - 11896447-2-15
2.)
V.2.5. pont folytatása:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
- lakatos szerkezetek szerelése; restaurátori dokumentáció készítése; faanyavédelmi szakvélemény
készítése; tetőszerkezeti
faanyagvédelmi munkák; őrzésvédelem; konyhatechnológia
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/23 (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

Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (23690/2020)
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: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95112770
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 704897530
E-mail: mariann.urban@ligetbudapest.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ligetbudapest.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) 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:
MÁO 2021. évi villamos energia beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001100822020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Magyar Állami Operaház 2021. évi villamos energia beszerzés 1.413.600 kWh + 20 %
mennyiségben
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32552381 (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: MÁO 2021. évi villamos energia beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Állami Operaház főépület, Budapest, VI. kerület
Andrássy út 22.
Magyar Állami Operaház üzemépület, Budapest, VI. kerület Hajós u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő villamosenergiát kíván beszerezni évi 1.413.600 kWh + 20 % mennyiségben.
Fogyasztó a Szerződött Villamos Energia Mennyiségtől + 20 %-kal különdíj mentesen eltérhet (a
továbbiakban Opció). A Szerződött Villamos Energia Mennyiség az összes fogyasztási hely teljes
fogyasztása, az eltérés lehetősége a teljes mennyiségre értelmezendő, nem az egyes fogyasztási
helyekre.
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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft/kWh) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Fogyasztó a Szerződött Villamos Energia Mennyiségtől + 20 %-kal különdíj
mentesen eltérhet (a továbbiakban Opció). A Szerződött Villamos Energia Mennyiség az összes
fogyasztási hely teljes fogyasztása, az eltérés lehetősége a teljes mennyiségre értelmezendő, nem
az egyes fogyasztási helyekre
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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. 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:
20751 / 2020 (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: MÁO 2021. évi villamos energia beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefon: +36 207780931
Internetcím(ek): (URL) www.nemzetikozmuvek.hu
Fax: +36 14771225
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26713111244
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: 32552381
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

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26713111244
Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23521016
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928130244
Hivatalos név: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53493956
Postai cím: Szmolnyica Sétány 6/5
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22742933244
Hivatalos név: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33474423
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23720448241
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:
2020/12/28 (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
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

Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet (23890/2020)
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: Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95936000
Postai cím: Alkotmány Utca 2.
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varju János
Telefon: +36 704404598
E-mail: titkarsag@oszri.hu
Fax: +36 704404598
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.oszri.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) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény/szolgáltató
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:
Egészségügyi eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000853372020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egészségügyi eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
1.Kisebb helyiségek légterének fertőtlenítésére alkalmas levegőtisztító berendezés 4 db
2.Nagyobb helyiségek légterének fertőtlenítésére alkalmas levegőtisztító berendezés: 14 db
3.Ágyzuhany 2 db
4.Vízben oldódó mosodai szennyeszsák 24.000 db
5.Antidecubitus matrac 35 db
6.Fémvázas takarító kocsi 10 db
7.Takarítógép 2 db
8.Takarító kocsi- 2 vödrös 4 db
9.Szenzoros, fehér színű szappan és kézfertőtlenítő adagoló (500 ml) 70 db
10.Szenzoros, fehér színű szappan és kézfertőtlenítő adagoló (1000 ml) 50 db
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a
321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlattevő ajánlatában bármely más
olyan termék szerepeltethet, amely
az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre
tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat
is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39817030 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet
Központi Raktár
Oroszlány, Alkotmány út 2, 2840
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségügyi eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
1.Kisebb helyiségek légterének fertőtlenítésére alkalmas levegőtisztító berendezés 4 db
2.Nagyobb helyiségek légterének fertőtlenítésére alkalmas levegőtisztító berendezés: 14 db
3.Ágyzuhany 2 db
4.Vízben oldódó mosodai szennyeszsák 24.000 db
5.Antidecubitus matrac 35 db
6.Fémvázas takarító kocsi 10 db
7.Takarítógép 2 db
8.Takarító kocsi- 2 vödrös 4 db
9.Szenzoros, fehér színű szappan és kézfertőtlenítő adagoló (500 ml) 70 db
10.Szenzoros, fehér színű szappan és kézfertőtlenítő adagoló (1000 ml) 50 db
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a
321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlattevő ajánlatában bármely más
olyan termék szerepeltethet, amely
az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre
tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat
is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Nagyobb helyiségek fertőtlenítő berendezése kapcsán: a készülék
névleges elektromos fogyasztása max. 50 W 10
2 2.2.Nagyobb helyiségek fertőtlenítő berendezése kapcsán: fémből készült készülékház (Igen/
Nem) 5
3 2.3.Nagyobb helyiségek fertőtlenítő berendezése kapcsán:tisztítószernek ellenálló, fertőtleníthető
bevonattal (Igen/Nem) 5
4 3.1.Ágyzuhany: A készülék mérete (mélység x szélesség x magasság): Kérjük az értékeket
összeszorozni, és egy összegben megadni. (Max: 90cmx57cmx128cm = 656.640) 5
5 3.2.Ágyzuhany: Termék víztöltet nélküli összsúlya: max. 55 kg 5
6 3.3. Ágyzuhany: A berendezés külső felületén szintjelző jelzi a tartályok telítettségét (Igen/Nem) 5
7 3.4.Ágyzuhany: Rozsdamentes tartozékfejek (tusolófej és szívófej együttes feltétel) (Igen/Nem) 5
8 4.1. Vízben oldódó mosodai szennyeszsák : Tekercses csomagolás – a zsákok sérülésmentes
felhasználása érdekében (Igen/Nem) 10
9 4.2.Vízben oldódó mosodai szennyeszsák: Elsődleges csomagolás: simítózáras PE zacskó a
megfelelő védelem érdekében (Igen/Nem) 10
10 6.Fémvázas takarító kocsi: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (min. 2
óra,max. 8 óra) 10
11 7.1. Takarítógép : Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (a forgalmazó/szerviz
nyitvatartási ideje alatt) (min. 2 óra, max. 8 óra) 10
12 7.2. Takarítógép: Teljesítmény: min. 800 W, max. 1100 W 10
13 8.Takarító kocsi- 2 vödrös: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (min. 2 óra,
max. 8 óra) 10
14 9. Szenzoros, fehér színű szappan és kézfertőtlenítő adagoló (500 ml): Szervíz kontakt
elérhetősége a jótállás időtartamán belül (min. 2 óra, max. 8 óra) 10
15 10. Szenzoros, fehér színű szappan és kézfertőtlenítő adagoló (1000 ml): Szervíz kontakt
elérhetősége a jótállás időtartamán belül (min. 2 óra, max. 8 óra) 10
16 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása az eszközökre ( egész
hónapban megadva) (min. 0 hónap-max. 24 hónap) 10
Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 195
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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-1.8.21-18-2019-00063
II.2.9) További információ:
Karakterkorlát miatt a Felhívás VI.3.9) További információk pontjának folytatása:
19. Folyt:
Legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig be kell nyújtani az ajánlat részeként a
mintapéldányokat, valamint a Benyújtandó iratok közé is felcsatolt a termékekre vonatkozóan előírt
minimum műszaki követelményeket tartalmazó Műszaki adatlapokat kitöltve, melynek elmaradása
érvénytelenséget eredményez, mivel a szakmai ajánlat része.
Ajánlatkérő a mintapéldányok megfelelőségét a dokumentációban részletezett módszer szerint
vizsgálja.
A mintapéldány benyújtásának helye: 2840 Oroszlány Bányász krte 2. Ápolási Intézet, ideje az
ajánlattételi határidővel megegyezik a felhívás IV.2.2. pontja szerint.
A mintapéldányok pontos elhelyezési helye: Ápolási Intézet II. emeletén, Ajánlatkérő által megjelölt
helyiség.
Kapcsolattartó Ajánlatkérő részéről: Nádas Éva ápolási igazgató, e-mail: nadas.eva@oszri.hu,
telefonszám: 06/34/361-457
A mintapéldányok elhelyezését és összeszerelését az ajánlattételi határidőt megelőző 3
munkanappal
lehet megkezdeni, Ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetést követően.
A mintapéldányra vonatkozó további részletes információk a KD Útmutatóban kerültek előírásra.
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. 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:

18112 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egészségügyi eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/16 (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: Magyar Medikai Termékgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20422417
Postai cím: Ágoston Péter Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: tamas@mamed.hu
Telefon: +36 202142825
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26658270242
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: 39817030
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Magyar Medikai Termékgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20422417
Postai cím: Ágoston Péter Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26658270242
Hivatalos név: LVT GENERAL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61785847
Postai cím: Igmándi Út 26. 8. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27300224243
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:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Atomenergia Hivatal (24377/2020)
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 Atomenergia Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64552370
Postai cím: Fényes Adolf u.4. 1036
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Nikoletta
Telefon: +36 14364800
E-mail: OroszN@haea.gov.hu
Fax: +36 14364843
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oah.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001256772020/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
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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: atomenergia
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:
HCL Domino, Notes licencek éves megújítása
Hivatkozási szám: EKR001256772020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A hivatal Integrált Irodai Rendszere a Domino/Notes alkalmazás szerverre épül.
A korábbi licencek helyett az éves megújítással új licence típusra kell áttérnünk:
Cikkszám megnevezés Mennyiség
E0NXRLL HCL NOTES DOMINO COMPLETE COLLABORATION AU ANNUAL SW S&S RNWL 220
db
TR100405M01 HCL Domino Complete Collaboration External User, 1 Month License & S&S, User
3800 db
TR100405M01 HCL Domino Complete Collaboration External User, 1 Month License & S&S, User
1700 db
E03VJLL HCL CONNECTIONS AUTHORIZED USER ANNUAL SW S&S RNWL 220 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21756420 (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: HCL Domino, Notes licencek éves megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1036 Budapest Fényes Adolf u. 4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cikkszám megnevezés Mennyiség
E0NXRLL HCL NOTES DOMINO COMPLETE COLLABORATION AU ANNUAL SW S&S RNWL 220
db
TR100405M01 HCL Domino Complete Collaboration External User, 1 Month License & S&S, User
3800 db

TR100405M01 HCL Domino Complete Collaboration External User, 1 Month License & S&S, User
1700 db
E03VJLL HCL CONNECTIONS AUTHORIZED USER ANNUAL SW S&S RNWL 220 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés (naptári napokban, min. 0 max. 30 nap) – 60 napnál rövidebb
határidő vállalása 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás (nettó, HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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. 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:
22845 / 2020 (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: HCL Domino, Notes licencek éves megújítása
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: 2020/12/18 (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: UniOffice Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37537700
Postai cím: Kende Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: szonda_laszlo@unioffice.hu
Telefon: +36 308309901
Internetcím(ek): (URL) www.unioffice.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10748743243
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: 21756420
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: UniOffice Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37537700
Postai cím: Kende Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10748743243
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:
2020/12/21 (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

Penc Község Önkormányzata (24546/2020)
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: Penc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29822201
Postai cím: Rákóczi Út 18
Város: Penc
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2614
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Králik József
Telefon: +36 205854745
E-mail: hivatal@penc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.penc.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) 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:
Új bölcsőde kialakítása Penc Községben
Hivatkozási szám: EKR000765592020
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:
Új bölcsőde kialakítása Penc Községben egy csoport (14 fő) kialakításával . Bölcsőde nettó
alapterülete: 347,50 m2. Az épületnek határoló falai készüljenek tégla falazattal, kívülről
hőszigetelve. A födém legyen könnyűszerkezetes fafödém, mely ahol lehet a fedélszerkezettel
egybeépített kialakítású. Az épület fűtését és melegvíz ellátását gázüzemű kondenzációs kombi
kazán lássa el, a helyiségekben legyenek radiátorok. Az épületen belül és kívül az akadálymentes
kialakítást biztosítani kell. A beruházás építési engedély köteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 90160012 (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: Új bölcsőde kialakítása Penc Községben
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: HU120 A teljesítés helye: 2614 Penc, Rákóczi u.15-17. HRSZ: 337/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új bölcsőde kialakítása Penc Községben egy csoport (14 fő) kialakításával . Bölcsőde nettó
alapterülete: 347,50 m2. Az épületnek határoló falai készüljenek tégla falazattal, kívülről
hőszigetelve. A födém legyen könnyűszerkezetes fafödém, mely ahol lehet a fedélszerkezettel
egybeépített kialakítású. Az épület fűtését és melegvíz ellátását gázüzemű kondenzációs kombi
kazán lássa el, a helyiségekben legyenek radiátorok. Az épületen belül és kívül az akadálymentes
kialakítást biztosítani kell. A beruházás építési engedély köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 A jótállás időtartama alatt bármely a Megrendelő által tapasztalt hiba
Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően egész napokban
megadva (minimum 1, max 5 munkanap) 20
2 Vállalt jótállási idő (egész hónapokban; minimum 24, maximum 48 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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. 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: Új bölcsőde kialakítása Penc Községben
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: 2020/12/18 (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: Mészáros János egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92729117
Postai cím: Kossuth Út 69
Város: Terény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2696
Ország: Magyarország
E-mail: mnikica@freemail.hu
Telefon: +36 202600773
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63911376232
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90175641
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90160012
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 munkák,
épületvillamos 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

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Mészáros János egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92729117
Postai cím: Kossuth Út 69
Város: Terény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2696
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63911376232
Hivatalos név: Fal-Épszer Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66332174
Postai cím: Kossuth Út 3.
Város: PATAK
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2648
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12531093212
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:
2020/09/24 (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:
2020/12/22 (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

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (24308/2020)
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: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70151853
Postai cím: Ipari Park
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi Csaba
Telefon: +36 75510763
E-mail: gyongyosi.csaba@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pipkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://pipkft.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) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Paks,2.sz. Ipari Park belső út terv.és kivit. (II)
Hivatkozási szám: EKR000969592020
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:
Ajánlatkérő a tervezési helyszínrajzon meghatározott területeken tervezett ipari fejlesztések
kiszolgálására feltáró út kivitelezését kezdeményezi. Az út nyomvonala a tervezett beépítési
koncepcióval összhangban meghatározásra került.
Tervezési feladat:
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumok részét képező elrendezési vázlat alapján
kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy
nyilatkozatok beszerzésével. Az engedélyek megszerzése, illetve az engedélyezési eljárásban az
Ajánlatkérő, mint engedélyes nevében való eljárás.
Ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes
költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak
megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő
jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
Tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Kivitelezési feladat:
Ajánlattevő feladata az út és közműhálózat rendeltetésszerű kivitelezése teljes körű, kulcsrakész
kivitelben, a kapcsolódó környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá ahol
szükséges, a nem jogerős, legalább ideiglenes forgalomba helyezési engedély megszerzésével
együtt.
A feladatkiírás részletes tárgya:
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által biztosított területen, mintegy 1000 m hosszúságú feltáró
ipari út megtervezése és
kivitelezése, az Ajánlatkérő által megadott forgalmi terhelési osztály szerint.
Az ipari park feltáró útjának 6. sz. főközlekedési úthoz való csatlakozás kiépítésének megtervezése
és kivitelezése, mintegy 300 m hosszon.
A tervezendő út első fázisában „közforgalom elől elzárt magánút”-ként tervezendő. Azonban
alkalmasnak kell lennie a későbbiekben közforgalomnak való átadásra, illetve az ehhez szükséges
utólagos engedélyezési eljárás követelményeinek. A 6. sz. főközlekedési úttal való csatlakozás az
üzemeltető és az engedélyező hatóság előírásainak megfelelően kerüljön kialakításra.
Az ipari park feltáró út, illetve a 6. sz. főközlekedési úthoz csatlakozó útszakasz csomópontját
négyágú csomópontként kell tervezni és kivitelezni. A SYGNUS II. kikötő irányában 50 m csatlakozó
útszakasz megépítését kéri az Ajánlatkérő a feltáró úttal azonos paraméterekkel, az ipari park
további belső útjai irányában a rácsatlakozás lehetősége biztosított legyen.
A területen az Ajánlatkérő korábban tervezett kapcsolatokat. A jelenlegi kialakítást egyeztetni kell az
Ajánlatkérővel és a szükséges, elfogadható észrevételeket be kell építeni a tervekbe.
A csapadékvíz-elvezetés tervezendő és kivitelezendő.
A területen térvilágítás tervezése, kivitelezése szükséges.
A közműveket úgy kell megtervezni, hogy a tervezett úton 8m magasságú gépjárművek is
közlekedhetnek, a legszélesebb szállító jármű 6,5m, ami 12 méter átmérőjű berendezést szállít.
A tervezésnek és kivitelezésnek tartalmazni kell minden szükséges engedély és hozzájárulás
megszerzését, a kulcsrakész átadás érdekében.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki
dokumentumok tartalmazzák teljes körűen.

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: 871666022 (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: Paks,2.sz. Ipari Park belső út terv.és kivit. (II)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45221250-9

További tárgyak:

45222000-9

Kiegészítő szójegyzék

71320000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Paks, 8802/24, 8802/22, 8802/19, 8802/9, 8801, 026/2,
021/20, 021/18 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a tervezési helyszínrajzon meghatározott területeken tervezett ipari fejlesztések
kiszolgálására feltáró út kivitelezését kezdeményezi. Az út nyomvonala a tervezett beépítési
koncepcióval összhangban meghatározásra került.
Tervezési feladat:
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumok részét képező elrendezési vázlat alapján
kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy
nyilatkozatok beszerzésével. Az engedélyek megszerzése, illetve az engedélyezési eljárásban az
Ajánlatkérő, mint engedélyes nevében való eljárás.
Ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes
költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak
megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő
jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
Tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Kivitelezési feladat:
Ajánlattevő feladata az út és közműhálózat rendeltetésszerű kivitelezése teljes körű, kulcsrakész
kivitelben, a kapcsolódó
környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá ahol szükséges, a nem jogerős,
legalább ideiglenes forgalomba helyezési engedély megszerzésével együtt.
A feladatkiírás részletes tárgya:
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által biztosított területen, mintegy 1000 m hosszúságú feltáró
ipari út megtervezése és
kivitelezése, az Ajánlatkérő által megadott forgalmi terhelési osztály szerint.
Az ipari park feltáró útjának 6. sz. főközlekedési úthoz való csatlakozás kiépítésének megtervezése
és kivitelezése, mintegy 300 m hosszon.
A tervezendő út első fázisában „közforgalom elől elzárt magánút”-ként tervezendő. Azonban
alkalmasnak kell lennie a későbbiekben közforgalomnak való átadásra, illetve az ehhez szükséges

utólagos engedélyezési eljárás követelményeinek. A 6. sz. főközlekedési úttal való csatlakozás az
üzemeltető és az engedélyező hatóság előírásainak megfelelően kerüljön kialakításra.
Az ipari park feltáró út, illetve a 6. sz. főközlekedési úthoz csatlakozó útszakasz csomópontját
négyágú csomópontként kell tervezni és kivitelezni. A SYGNUS II. kikötő irányában 50 m csatlakozó
útszakasz megépítését kéri az Ajánlatkérő a feltáró úttal azonos paraméterekkel, az ipari park
további belső útjai irányában a rácsatlakozás lehetősége biztosított legyen.
A területen az Ajánlatkérő korábban tervezett kapcsolatokat. A jelenlegi kialakítást egyeztetni kell az
Ajánlatkérővel és a szükséges, elfogadható észrevételeket be kell építeni a tervekbe.
A csapadékvíz-elvezetés tervezendő és kivitelezendő.
A területen térvilágítás tervezése, kivitelezése szükséges.
A közműveket úgy kell megtervezni, hogy a tervezett úton 8m magasságú gépjárművek is
közlekedhetnek, a legszélesebb szállító jármű 6,5m, ami 12 méter átmérőjű berendezést szállít.
A tervezésnek és kivitelezésnek tartalmazni kell minden szükséges engedély és hozzájárulás
megszerzését, a kulcsrakész átadás
érdekében.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki
dokumentumok tartalmazzák teljes körűen.
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. Az III.1.3) pont M.2.2. pontjában meghatározott szakember többlet
tapasztalati ideje (hónapokban megadva, min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 3. Az III.1.3) pont M.2.3. pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje
(hónapokban megadva, min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 4. Környezetterhelési érték (összesített CO érték) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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. 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:
18498 / 2020 (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: Paks,2.sz. Ipari Park belső út terv.és kivit. (II)
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: 2020/12/17 (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: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36 304053991
Internetcím(ek): (URL) www.soltut.hu
Fax: +36 78488067
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1245183000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 871666022

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: Tervezési
szakfeladatok, tervezői szolg.-t végző gazd. szereplő ig. vétele a tervezői szolg. tárgya szerinti ill.
orsz. szakmai
kamarai névjegyzékben szereplés szerint, csapadékcsatorna építés, földmunka, szállítás, közmű
vezetékek kiváltása és
védelembe helyezése, geodézia, forgalomtechnika, útépítési munkák szakmai irányítása az
erőforrás szerv. által biztosított
és igazolt referencia alapján.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Szlovák Utca 6
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207
Hivatalos név: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31408697
Postai cím: Ócsai Út hrsz: 2405/4
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26647184213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A II.1.6) pontban megadott beszerzés végleges összértéke, és V.2.4) pontban megadott szerződés
végleges összértéke tartalékkeret nélküli összeg. A tartalékkeret összege nettó 83.166.602,- Ft.
A V.2.4) pontban megadott szerződés eredetileg becsült összértéke tartalmazza a tartalékkeretet is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (24816/2020)
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: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Moizs Mariann Phd
Telefon: +36 82501300
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
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
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: Anesztéziás anyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000115812020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33170000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Anesztéziás és intenzív ellátás anyagainak beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
részére 26 részben, 12 havi időszakra. 1. rész Gyermek légútbiztosítás eszközei, 3 tételben, összesen 190
db mennyiségben. 2. rész Felnőtt légútbiztosítás eszközei I., 4 tételben, összesen 4370 db mennyiségben.
3. rész Laryngealis maszkok, 2 tételben, összesen 805 db mennyiségben. 4. rész Speciális anesztéziai
eszközök I., 2 tételben, összesen 255 db mennyiségben. 5. rész Tracheostomiás kanülök, 2 tételben,
összesen 7 db mennyiségben. 6. rész Tracheostomiás szettek, egyéb intenzív, 2 tételben, összesen
1540 db mennyiségben. 7. rész Légzőköri filterek, 1 tételben, összesen 6400 db mennyiségben. 8. rész
Felnőtt légútbiztosítás eszközei II., 4 tételben, összesen 24270 db mennyiségben. 9. rész Oxigén maszkok,
szondák, Mayo tubus, 6 tételben, összesen 13005 db mennyiségben. 10. rész Egyszer használatos
légzőkörök, 2 tételben, összesen 600 db mennyiségben. 11. rész "iVent légzőkör", 1 tételben, összesen
90 db mennyiségben. 12. rész Mellkasi drainage eszközei, 3 tételben, összesen 85 db mennyiségben. 13.
rész Perifériás vénabiztosítás eszközei, 2 tételben, összesen 80000db mennyiségben. 14. rész Duodenum
szondák, 2 tételben, összesen 1720 db mennyiségben. 15. rész Táplálószondák, tápláló szerelékek, 3
tételben, összesen 940 db mennyiségben. 16. rész Invazív nyomásátalakító, 2 tételben, összesen 670
db mennyiségben. 17. rész Artériás katéter készlet, 1 tételben, összesen 500 db mennyiségben. 18. rész
"PEG szett", 1 tételben, összesen 40 db mennyiségben. 19. rész Bipoláris pacemaker elektróda, 2 tételben,
összesen 45 db mennyiségben. 20. rész Epidurális szett, 1 tételben, összesen 100 db mennyiségben. 21.
rész Spinálanesztéziás tűk, 4 tételben, összesen 1840 db mennyiségben. 22. rész Centrális vénabiztosítás
eszközei, 3 tételben, összesen 33 db mennyiségben. 23. rész Centrális vénabiztosítás eszközei- Intzenzív
terápia, 2 tételben, összesen 453 db mennyiségben. 24. rész Speciális anesztéziai eszközök II., 1 tételben,
összesen 350 db mennyiségben. 25. rész Tápszeradagoláshoz gravitációs szerelék, etető zacskó, 2
tételben, összesen 200 db mennyiségben. 26. rész Flocare infinity tápszeradagoló pumpaszerelék, 1
tételben, összesen 270 db mennyiségben. A megjelölt mennyiségek ajánlatkérő tervezett 12 havi igényét
fedezik azzal, hogy a szerződéses időtartam alatt a tervezett mennyiségtől +30% mértékben opciós eltérés
lehetséges részeként.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11942376 (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: Gyermek légútbiztosítás eszközei

Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyermek légútbiztosítás eszközei, 3 tételben, összesen 190 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség
AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények
között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő
számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Felnőtt légútbiztosítás eszközei I.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felnőtt légútbiztosítás eszközei I., 4 tételben, összesen 4370 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség
AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények

között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő
számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Laryngealis maszkok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Laryngealis maszkok, 2 tételben, összesen 805 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett
12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között
előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Speciális anesztéziai eszközök I.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Speciális anesztéziai eszközök I., 2 tételben, összesen 255 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség
AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények
között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő
számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tracheostomiás kanülök
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tracheostomiás kanülök, 2 tételben, összesen 7 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett
12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között
előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tracheostomiás szettek, egyéb intenzív
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tracheostomiás szettek, egyéb intenzív, 2 tételben, összesen 1540 db mennyiségben. A megjelölt
mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások
az egyes termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai
követelmények között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Légzőköri filterek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légzőköri filterek, 1 tételben, összesen 6400 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett
12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek

tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között
előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Felnőtt légútbiztosítás eszközei II.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felnőtt légútbiztosítás eszközei II., 4 tételben, összesen 24270 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség
AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények
között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő
számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Oxigén maszkok, szondák, Mayo tubus
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Oxigén maszkok, szondák, Mayo tubus, 6 tételben, összesen 13005 db mennyiségben. A megjelölt
mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások
az egyes termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai
követelmények között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Egyszer használatos légzőkörök
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyszer használatos légzőkörök, 2 tételben, összesen 600 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK
tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények
között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő
számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: " iVent légzőkör"
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"iVent légzőkör", 1 tételben, összesen 90 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett 12
havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között
előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Mellkasi drainage eszközei
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Mellkasi drainage eszközei, 3 tételben, összesen 85 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett
12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között
előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Perifériás vénabiztosítás eszközei
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Perifériás vénabiztosítás eszközei, 2 tételben, összesen 80000db mennyiségben. A megjelölt mennyiség
AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények
között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő
számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Duodenum szondák
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Duodenum szondák, 2 tételben, összesen 1720 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett
12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között
előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –

x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Táplálószondák, tápláló szerelékek
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Táplálószondák, tápláló szerelékek, 3 tételben, összesen 940 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség
AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények
között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő
számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Invazív nyomásátalakító
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Invazív nyomásátalakító, 2 tételben, összesen 670 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett
12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között
előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Artériás katéter készlet
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Artériás katéter készlet, 1 tételben, összesen 500 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett
12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között
előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: " PEG szett"
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"PEG szett", 1 tételben, összesen 40 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi
igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között előírt
mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Bipoláris pacemaker elektróda
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bipoláris pacemaker elektróda, 2 tételben, összesen 45 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK
tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények
között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő
számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –

Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Epidurális szett
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Epidurális szett, 1 tételben, összesen 100 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett 12
havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között
előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Spinálanesztéziás tűk
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Spinálanesztéziás tűk, 4 tételben, összesen 1840 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett
12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes termékek
tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények között
előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Centrális vénabiztosítás eszközei
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33170000-2

NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Centrális vénabiztosítás eszközei, 3 tételben, összesen 33 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK
tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények
között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő
számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Centrális vénabiztosítás eszközei- Intzenzív teráp
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Centrális vénabiztosítás eszközei- Intzenzív terápia, 2 tételben, összesen 453 db mennyiségben. A
megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott
előírások az egyes termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag
a szakmai követelmények között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a
jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet
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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Speciális anesztéziai eszközök II.
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Speciális anesztéziai eszközök II., 1 tételben, összesen 350 db mennyiségben. A megjelölt mennyiség
AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai követelmények
között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő
számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tápszeradagoláshoz gravitációs szerelék, etető zac
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tápszeradagoláshoz gravitációs szerelék, etető zacskó, 2 tételben, összesen 200 db mennyiségben. A
megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott
előírások az egyes termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag
a szakmai követelmények között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a
jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet
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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Flocare infinity tápszeradagoló pumpaszerelék
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33170000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
központi telephely északi tömb alagsorában lévő 4.P.05. sz. központi gyógyászati raktár.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Flocare infinity tápszeradagoló pumpaszerelék, 1 tételben, összesen 270 db mennyiségben. A megjelölt
mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. A műszaki követelmények részben meghatározott előírások
az egyes termékek tekintetében minimum elvárások, az attól való eltérés mértéke kizárólag a szakmai
követelmények között előírt mértékben, módon és jellemzőkben lehet. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a rész esetében további +30 % mértékben opciót köt ki. Részletesen a
szerződéstervezetben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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:
04507 / 2020 (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: Gyermek légútbiztosítás eszközei
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:
2020/12/23 (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: Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33605971
Postai cím: Fő Utca 14-18. A lépcsőház 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011

Ország: Magyarország
E-mail: info@synovis.hu
Telefon: +36 17920807
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17995051
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24381455241
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: 144900
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: Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33605971
Postai cím: Fő Utca 14-18. A lépcsőház 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24381455241
Hivatalos név: Elektro-Oxigén Orvosi Műszer-és Elektrotechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79904287
Postai cím: Temesvár Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10792333243
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Felnőtt légútbiztosítás eszközei I.
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:
2020/12/23 (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: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.szentesi@sutura.hu
Telefon: +36 14770188
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14770189
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
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: 1030560
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: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
Hivatalos név: Synovis Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33605971
Postai cím: Fő Utca 14-18. A lépcsőház 3. emelet
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24381455241
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
Hivatalos név: Elektro-Oxigén Orvosi Műszer-és Elektrotechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79904287
Postai cím: Temesvár Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10792333243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Laryngealis maszkok
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:
2020/12/23 (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: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86474492
Postai cím: Ugocsa Utca 5., fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@speeding.hu
Telefon: +36 309003160
Internetcím(ek): (URL) www.speeding.hu
Fax: +36 12010847
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10705775243
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: 1014300
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: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86474492
Postai cím: Ugocsa Utca 5., fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10705775243
Hivatalos név: Elektro-Oxigén Orvosi Műszer-és Elektrotechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79904287
Postai cím: Temesvár Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10792333243
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Speciális anesztéziai eszközök I.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy ajánlatot nem nyújtottak be, ezért a közbeszerzési
eljárás 4. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Tracheostomiás kanülök
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:
2020/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Telefon: +36 14223700
Internetcím(ek): (URL) www.cppbudapest.hu

Fax: +36 14223708
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
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: 78200
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: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1

Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Tracheostomiás szettek, egyéb intenzív
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, ezért a
közbeszerzési eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Légzőköri filterek
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:
2020/12/23 (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: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.szentesi@sutura.hu
Telefon: +36 14770188
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14770189
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
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: 1529600
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: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
Hivatalos név: Elektro-Oxigén Orvosi Műszer-és Elektrotechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79904287
Postai cím: Temesvár Utca 20
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10792333243
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Felnőtt légútbiztosítás eszközei II.
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:
2020/12/23 (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: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.szentesi@sutura.hu
Telefon: +36 14770188
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14770189
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
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: 2103330
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: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Oxigén maszkok, szondák, Mayo tubus
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:
2020/12/23 (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: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.szentesi@sutura.hu
Telefon: +36 14770188
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14770189
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
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: 1332895
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: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: Egyszer használatos légzőkörök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, ezért a
közbeszerzési eljárás 10. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 11 Elnevezés: " iVent légzőkör"
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy ajánlatot nem nyújtottak be, ezért a közbeszerzési
eljárás 11. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 12 Elnevezés: Mellkasi drainage eszközei
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy ajánlatot nem nyújtottak be, ezért a közbeszerzési
eljárás 12. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 13 Elnevezés: Perifériás vénabiztosítás eszközei
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a 13. rész tekintetében eredménytelen, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel (Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont)
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 14 Elnevezés: Duodenum szondák
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka

x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, ezért a
közbeszerzési eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Elektro-Oxigén Orvosi Műszer-és Elektrotechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79904287
Postai cím: Temesvár Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10792333243
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 15 Elnevezés: Táplálószondák, tápláló szerelékek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, ezért a
közbeszerzési eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 16 Elnevezés: Invazív nyomásátalakító
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:
2020/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.szentesi@sutura.hu
Telefon: +36 14770188
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14770189
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
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: 2093750
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: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14384905
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 17 Elnevezés: Artériás katéter készlet
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:
2020/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Telefon: +36 14223700
Internetcím(ek): (URL) www.cppbudapest.hu
Fax: +36 14223708
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
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: 1245000
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: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14384905
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872

Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 18 Elnevezés: " PEG szett"
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, ezért a
közbeszerzési eljárás 18. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 19 Elnevezés: Bipoláris pacemaker elektróda
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:
2020/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Telefon: +36 14223700
Internetcím(ek): (URL) www.cppbudapest.hu
Fax: +36 14223708
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
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: 414000
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: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14384905
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 20 Elnevezés: Epidurális szett
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:
2020/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL) www.bbraun.hu
Fax: +36 14384905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
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: 304640
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: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 21 Elnevezés: Spinálanesztéziás tűk
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:
2020/12/23 (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: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.szentesi@sutura.hu
Telefon: +36 14770188
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14770189
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
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: 360550
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: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909879242
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004692243
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66618872
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10240616242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 22 Elnevezés: Centrális vénabiztosítás eszközei
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:
2020/12/23 (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: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL) www.bbraun.hu
Fax: +36 14384905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
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: 290651
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: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 23 Elnevezés: Centrális vénabiztosítás eszközei- Intzenzív teráp
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy ajánlatot nem nyújtottak be, ezért a közbeszerzési
eljárás 23. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 24 Elnevezés: Speciális anesztéziai eszközök II.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy ajánlatot nem nyújtottak be, ezért a közbeszerzési
eljárás 24. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 25 Elnevezés: Tápszeradagoláshoz gravitációs szerelék, etető zac
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy ajánlatot nem nyújtottak be, ezért a közbeszerzési
eljárás 25. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 26 Elnevezés: Flocare infinity tápszeradagoló pumpaszerelék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka

x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy ajánlatot nem nyújtottak be, ezért a közbeszerzési
eljárás 26. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Tisza Volán SC (24876/2020)
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: Tisza Volán SC
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79222493
Postai cím: DEÁK fERENC UTCA 22
Város: SZEGED
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Miklós
Telefon: +36 302182627
E-mail: szeged@squashclub.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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:
Jégpálya öltözőépületének létesítése Algyőn.
Hivatkozási szám: EKR001140242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jégpálya öltözőépületének létesítése Algyőn.
Főbb méretek:
Bruttó alapterület: 405,09 m2
Funkcionális épület nettó szintterülete: 336,74 m2
Fedett szélfogó nettó szintterülete: 8,88 m2
Gerincmagasság: +5,30 m
Ütemezés (az ütemek az építés előrehaladása szerint vannak megbontva):
I. ütem:
Közműcsatlakozások, udvari vezetékek, alépítményi munkálatok, tartószerkezet, tető – az épület
szerkezetkész állapota:
A munka a terület előkészítésével (irtás, földmunka) kezdődik. Ezek után kerül sor az épület
vasbeton alapjának, padlólemezének kialakítására. Elkészül továbbá az épület talajvíz elleni
szigetelése.
Ebben az ütemben készül el a vasbeton tartószerkezet, megépülnek az épület tartófalai, a
tetőszerkezet és a tető is, a legszükségesebb bádogos munkákkal. Az épület szerkezetkész
állapotba kerül.
Az épületgépészetből csak az épület alá és az udvartérben elhelyezésre kerülő csővezetékek (víz,
szennyvíz és gáz), valamint a közműcsatlakozások valósulnak meg.
Az elektromos szerelés során megépül a főelosztó, valamint a betáp vezetékek.
II. ütem:
Belső szerkezetek, nyílászárók, belső építészet, hőszigetelés, gépészet, elektromos szerelés – az
épület befejezése:
Elkészülnek a belső válaszfalak, a padlófűtést és egyéb csővezetékeket magába foglaló betonlemez.
Megtörténik az épület hőszigetelése (padló, föld és födémszigetelés). A nyílászárók elhelyezésre
kerülnek. Kialakításra kerül az álmennyezet. Megtörténik az épület vakolása, festése.
A teljes gépészet kivitelezésre kerül (épületen belüli vízellátó- és fűtési csövezések, gázkazán és
szerelvényei, HMV ellátás, szellőző berendezés és tartozékai, szaniterek, stb.).
A teljes belső villanyszerelési munka elkészül.
Legvégül elkészülnek a különböző mérések, ellenőrzések, jegyzőkönyvek, melyek után megkérhető
az épület használatba vétele.
A beruházás építési engedély köteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 163046165 (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: Jégpálya öltözőépületének létesítése Algyőn.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Algyő belterület, 1932 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jégpálya öltözőépületének létesítése Algyőn.
Főbb méretek:
Bruttó alapterület: 405,09 m2
Funkcionális épület nettó szintterülete: 336,74 m2
Fedett szélfogó nettó szintterülete: 8,88 m2
Gerincmagasság: +5,30 m
Ütemezés (az ütemek az építés előrehaladása szerint vannak megbontva):
I. ütem:
Közműcsatlakozások, udvari vezetékek, alépítményi munkálatok, tartószerkezet, tető – az épület
szerkezetkész állapota:
A munka a terület előkészítésével (irtás, földmunka) kezdődik. Ezek után kerül sor az épület
vasbeton alapjának, padlólemezének kialakítására. Elkészül továbbá az épület talajvíz elleni
szigetelése.
Ebben az ütemben készül el a vasbeton tartószerkezet, megépülnek az épület tartófalai, a
tetőszerkezet és a tető is, a legszükségesebb bádogos munkákkal. Az épület szerkezetkész
állapotba kerül.
Az épületgépészetből csak az épület alá és az udvartérben elhelyezésre kerülő csővezetékek (víz,
szennyvíz és gáz), valamint a közműcsatlakozások valósulnak meg.
Az elektromos szerelés során megépül a főelosztó, valamint a betáp vezetékek.
II. ütem:
Belső szerkezetek, nyílászárók, belső építészet, hőszigetelés, gépészet, elektromos szerelés – az
épület befejezése:
Elkészülnek a belső válaszfalak, a padlófűtést és egyéb csővezetékeket magába foglaló betonlemez.
Megtörténik az épület hőszigetelése (padló, föld és födémszigetelés). A nyílászárók elhelyezésre
kerülnek. Kialakításra kerül az álmennyezet. Megtörténik az épület vakolása, festése.
A teljes gépészet kivitelezésre kerül (épületen belüli vízellátó- és fűtési csövezések, gázkazán és
szerelvényei, HMV ellátás, szellőző berendezés és tartozékai, szaniterek, stb.).
A teljes belső villanyszerelési munka elkészül.
Legvégül elkészülnek a különböző mérések, ellenőrzések, jegyzőkönyvek, melyek után megkérhető
az épület használatba vétele.
A beruházás építési engedély köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 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 24 óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés finanszírozása a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján biztosított
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
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: Jégpálya öltözőépületének létesítése Algyőn.
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: 2020/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GYEVIÉP NKFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30040876
Postai cím: Kastélykert Utca 49
Város: Algyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
E-mail: gyeviep@gyeviep.hu
Telefon: +36 209185647
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20254304206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 167451082
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 163046165
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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:

V.2.10)
V.2.11)

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: GYEVIÉP NKFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30040876
Postai cím: Kastélykert Utca 49
Város: Algyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20254304206
Hivatalos név: Különleges Építmények Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82342995
Postai cím: Back Bernát utca 6
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24827744206
Hivatalos név: Bíró-Bau 97 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32173552
Postai cím: Kígyó Utca 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11398420206
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:
2020/11/03 (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:
A Különleges Építmények Kft. ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja, illetve (6) bekezdés a)
pontja alapján érvénytelen volt.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (24470/2020)
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: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszprem.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) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
TOP-6.4.1-16-VP1-2017SzabpusztFelsőörs kerékpárút
Hivatkozási szám: EKR000717362020
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:
A tervezett nyomvonal teljes egészében külterületen halad, melyen jelenleg zöldfelület, meglévő
aszfalt burkolatú, murvás, illetve földút található. A kerékpárút hossza 1546,16 méter, amely
önkormányzati, magán és állami tulajdonú ingatlanokat érint. Az önálló kerékpárút hossza 278,05
méter, a tervezett vegyeshasználatú út hossza 1268,11 méter.
A kerékpáros útvonal kezdőpontja, 0+000 km szelvény, a Veszprém – Szabadságpuszta között
megépült kerékpárút tengelyéhez csatlakozva a 73. számú úti átvezetése előtt található, innen önálló
kétirányú kerékpárútként indul, amelynek használati szélessége 2,55 méter, mellette 0,5-0,5 méter
széles padkával kialakítva. A kerékpárutat két oldalról kerti szegély határolja. A burkolat egyoldali
2,5%-os oldal eséssel tervezett, a padka lejtése 5,0%. A kerékpárút bal oldalán, a szántók felöli
oldalon fa- és cölöpsor kerül kihelyezésre, annak érdekében, hogy a mezőgazdasági területről ne
hajtsanak fel a járművek a kerékpárútra. Az ültetendő fák között facölöpöket kell leverni. Az önálló
kerékpárút végén poller helyezendő ki a nem kívánatos járművek ráhajtásának megakadályozására.
A jelenlegi mezőgazdasági utat elérve az önálló kerékpárút a 0+278,05 szelvénynél ér véget,
ahonnan vegyes használatú útként folytatódik 3,0 méter burkolatszélességgel, süllyesztett
szegéllyel, kétoldali 1,25-1,25 méter széles padkával. A vegyes használatú út 0+000 km
kezdő szelvénye a 7219. jelű összekötő út burkolatának szélénél van. A 0+35,36 és a 0+92,96
szelvényeknél mezőgazdasági földutak csatlakoznak a tervezett úthoz, ahol aszfalt- és mechanikai
stabilizációs sárrázót kell építeni. A tervezett vegyes használatú út az 1+268,11 km szelvénnyel
ér véget. Az egy forgalmi sávos mezőgazdasági úton a kétirányú forgalom a kétoldali stabilizált
padka igénybevételével biztosítható, mivel így 5,50 m széles korona szélesség áll rendelkezésre.
A közlekedés biztonságának növelése érdekében a vegyeshasználatú út mentén két kitérő áll
rendelkezésre, 20-20 méter hosszal. Az útburkolat 2,5 %-kal esik a közút felé, a padka esése 5,0%.
A nyomvonal teljes hosszán a vízelvezetés nyílt - meglévő, ill. tervezett - vízelvezető árkokkal valósul
meg.
A tervezett magassági vonalvezetés, az önálló kerékpárúti szakaszon és a vegyes használatú
út első 450 méter hosszú szakszán követi a meglévő terep vonalát, fölötte vezet 20-30 cm-rel. A
továbbiakban az út a meglévő fasor magassági vonalvezetését követi.
A kétirányú önálló kerékpárútnál, a kerékpárút két szélén 12-12 cm széles sárga folyamatos vonal,
középen a tengely vonalában pedig 12 cm széles sárga színű szaggatott vonal festendő fel. Az
önálló kerékpárúton kerékpárút eleje és vége táblák helyezendők ki, valamint a kerékpáros útvonal
mentén tájékoztató, útbaigazító táblákkal kell segíteni a kerékpáros közlekedést. A kerékpárút
elején és végén elsőbbségadás kötelező táblát kell elhelyezni, valamint a burkolatra felálló vonal és
elsőbbségadás kötelező piktogram festendő fel.
A vegyes használatú úton hosszirányú felfestés nem tervezett. Az 73. számú út csatlakozásánál,
valamint a tervezési szakasz végén, a meggyespusztai útra való csatlakozásnál, elsőbbségadás
tábla helyezendő ki, felálló vonal és elsőbbségadás kötelező piktogram felfestésével.
A tervezett vegyeshasználatú út a 0+126 – 0+154 km szelvényei között H1 fokozatú biztonsági korlát
kihelyezése szükséges.
Az ideiglenes forgalomkorlátozási tervet a nyertes ajánlattevőnek kell elkészítenie.
A kivitelezési tevékenység alatt a közművezetékek és régészeti területek megközelítése esetén
szakfelügyeletet kell rendelni. Az érintett közművek keresztezésénél a tervdokumentációban, az
építési engedélyben és a közműszolgáltatók nyilatkozataiban foglaltak szerint kell eljárni.
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 111147922 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: TOP-6.4.1-16-VP1-2017SzabpusztaFelsőörs 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: HU213 A teljesítés helye: Veszprém, Hrsz: 012/28; 012/29; 012/30; 012/39; 012/40;
012/41; 012/56; 012/57; 012/77; 012/93; 017/1; 017/2; 017/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett nyomvonal teljes egészében külterületen halad, melyen jelenleg zöldfelület, meglévő
aszfalt burkolatú, murvás, illetve földút található. A kerékpárút hossza 1546,16 méter, amely
önkormányzati, magán és állami tulajdonú ingatlanokat érint. Az önálló kerékpárút hossza 278,05
méter, a tervezett vegyeshasználatú út hossza 1268,11 méter.
A kerékpáros útvonal kezdőpontja, 0+000 km szelvény, a Veszprém – Szabadságpuszta között
megépült kerékpárút tengelyéhez csatlakozva a 73. számú úti átvezetése előtt található, innen önálló
kétirányú kerékpárútként indul, amelynek használati szélessége 2,55 méter, mellette 0,5-0,5 méter
széles padkával kialakítva. A kerékpárutat két oldalról kerti szegély határolja. A burkolat egyoldali
2,5%-os oldal eséssel tervezett, a padka lejtése 5,0%. A kerékpárút bal oldalán, a szántók felöli
oldalon fa- és cölöpsor kerül kihelyezésre, annak érdekében, hogy a mezőgazdasági területről ne
hajtsanak fel a járművek a kerékpárútra. Az ültetendő fák között facölöpöket kell leverni. Az önálló
kerékpárút végén poller helyezendő ki a nem kívánatos járművek ráhajtásának megakadályozására.
A jelenlegi mezőgazdasági utat elérve az önálló kerékpárút a 0+278,05 szelvénynél ér véget,
ahonnan vegyes használatú útként folytatódik 3,0 méter burkolatszélességgel, süllyesztett
szegéllyel, kétoldali 1,25-1,25 méter széles padkával. A vegyes használatú út 0+000 km
kezdő szelvénye a 7219. jelű összekötő út burkolatának szélénél van. A 0+35,36 és a 0+92,96
szelvényeknél mezőgazdasági földutak csatlakoznak a tervezett úthoz, ahol aszfalt- és mechanikai
stabilizációs sárrázót kell építeni. A tervezett vegyes használatú út az 1+268,11 km szelvénnyel
ér véget. Az egy forgalmi sávos mezőgazdasági úton a kétirányú forgalom a kétoldali stabilizált
padka igénybevételével biztosítható, mivel így 5,50 m széles korona szélesség áll rendelkezésre.
A közlekedés biztonságának növelése érdekében a vegyeshasználatú út mentén két kitérő áll
rendelkezésre, 20-20 méter hosszal. Az útburkolat 2,5 %-kal esik a közút felé, a padka esése 5,0%.
A nyomvonal teljes hosszán a vízelvezetés nyílt - meglévő, ill. tervezett - vízelvezető árkokkal valósul
meg.
A tervezett magassági vonalvezetés, az önálló kerékpárúti szakaszon és a vegyes használatú
út első 450 méter hosszú szakszán követi a meglévő terep vonalát, fölötte vezet 20-30 cm-rel. A
továbbiakban az út a meglévő fasor magassági vonalvezetését követi.
A kétirányú önálló kerékpárútnál, a kerékpárút két szélén 12-12 cm széles sárga folyamatos vonal,
középen a tengely vonalában pedig 12 cm széles sárga színű szaggatott vonal festendő fel. Az
önálló kerékpárúton kerékpárút eleje és vége táblák helyezendők ki, valamint a kerékpáros útvonal
mentén tájékoztató, útbaigazító táblákkal kell segíteni a kerékpáros közlekedést. A kerékpárút
elején és végén elsőbbségadás kötelező táblát kell elhelyezni, valamint a burkolatra felálló vonal és
elsőbbségadás kötelező piktogram festendő fel.

A vegyes használatú úton hosszirányú felfestés nem tervezett. Az 73. számú út csatlakozásánál,
valamint a tervezési szakasz végén, a meggyespusztai útra való csatlakozásnál, elsőbbségadás
tábla helyezendő ki, felálló vonal és elsőbbségadás kötelező piktogram felfestésével.
A tervezett vegyeshasználatú út a 0+126 – 0+154 km szelvényei között H1 fokozatú biztonsági korlát
kihelyezése szükséges.
Az ideiglenes forgalomkorlátozási tervet a nyertes ajánlattevőnek kell elkészítenie.
A kivitelezési tevékenység alatt a közművezetékek és régészeti területek megközelítése esetén
szakfelügyeletet kell rendelni. Az érintett közművek keresztezésénél a tervdokumentációban, az
építési engedélyben és a közműszolgáltatók nyilatkozataiban foglaltak szerint kell eljárni.
Főbb mennyiségek:
- Erdőirtás, tuskók kiszedése, fák közötti növényzet irtása 2332 m2
- Kerítés bontása, oszloppal, alappal 304 fm
- Humusz leszedés összesen 1580 m3
- Töltés építése összesen 3597 m3
- Árokrendezés 1488 m2
- Tükör készítése 5477 m2
- Folytonos szemleoszlású zúzottkő alap 962 m3
- Invitel kábelek védelembe helyezése 291 m
- TKOM kábelek védelembe helyezése 16,5 m
- Csőáteresz építése 57 m
- Süllyesztett szegély építése 2667 fm
- Kerékpárút szegély építése 554 fm
- Cement stabilizáció készítése 927 m3
- AC kopóréteg készítése összesen 186 m3
- AC kötőréteg készítése összesen 275 m3
- Útburkolati jelek készítése összesen 77 m2
- H1 fokozatú biztonsági korlát telepítése 50 m
- Padka építése mechanikai stabilizációból 634 m3
- Humuszolás összesen 2221 m3
- Füvesítés összesen 5148 m2
- Fák ültetése 26 db
- Fa cölöpök leverése 80 db
- Kerítés építése 303 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjának. M/1. alpontban bemutatott
szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai
tapasztalata (0-36 hónap) 10
2 Ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjának. M/2. alpontban bemutatott szakember alkalmasság
tekintetében előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 Jótállás kötelező 48 hónapot meghaladóan vállalt időtartama (0-12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (tartalékkerettel) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-VP1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-10. Módszer: 1.
részszempont (nettó ajánlati ár tartalékkerettel) fordított arányosítás, 2. résszempont (M/1.
szakember többlettapasztalata) egyenes arányosítás, 3. résszempont (M/2. szakember

többlettapasztalata) egyenes arányosítás, 4. részszempont (többlet jótállás): egyenes arányosítás.
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 2., 3. és
4. részszempont esetében csak egész hónapot vesz figyelembe. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára, mely szerint érvénytelené nyilvánítja az ajánlatot,
amennyiben ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező
vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon
tett megajánlását pontosan alátámasztani. A közbeszerzési eljárás feltételes, Ajánlatkérő alkalmazza
a Kbt. 53. § (5) és (6) valamint a Kbt.135. § (12) bekezdését. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12)
bekezdése alapján a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a kerékpárút nyomvonala által
érintett idegen tulajdonú ingatlanokra Megrendelő megszerezze az építési jogosultságot, azaz
jelen szerződés esetében állami tulajdonú ingatlanoknál a vagyonkezelő által kiadott tulajdonosi
hozzájárulást, magántulajdonú ingatlanoknál az ingatlan tulajdonjogát. Megrendelő a feltétel
bekövetkeztéről haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja Vállalkozót.
A Szerződés hatálybalépésének időpontja az írásbeli értesítés Vállalkozóval történő igazolt közlése.
Amennyiben a Szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötését követő 5 hónapon belül
nem kerül sor, a Szerződés nem lép hatályba. A kivitelezés befejezésének és átadás-átvételének
határideje: a munkaterület átadásától számított 180 naptári nap.
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. 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:
12962 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-6.4.1-16-VP1-2017SzabpusztaFelsőörs 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: 2020/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31561833
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 139_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25355929443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 152978070
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 111147922
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: Bontási munkák,
Földmunkák, Útburkolatok, szegély építések, Forgalomtechnikai létesítmények, Befejező munkák,
valamint az építőanyagok szállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31561833
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25355929443
Hivatalos név: Vágányprofil Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80457505
Postai cím: 0109/13. 0109/13.
Város: Páty
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25335134213
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
Hivatalos név: Fischer Trade 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17213255
Postai cím: Illyés Gyula Utca 2-4. A.ép
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23577893242
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
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: Kiss Épületgépész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92606256
Postai cím: Tóvölgy Út 4
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933615217
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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23305942204
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: Arthur Bergmann Logistics Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70111204
Postai cím: Száva Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27033261242
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: DIBU Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29248092
Postai cím: Hrsz 0152/12
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525122213
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:
2020/12/22 (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

Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete (24864/2020)
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: Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69430640
Postai cím: Dr. Fülöp Valter Utca 4.
Város: Zalaszentmihály
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8936
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujvári Sándor
Telefon: +36 306965736
E-mail: ujvaris@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
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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:
építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001255982020
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 Zalaszentmihályi Horgász Egyesület a projekt keretében olyan turisztikai fejlesztést kíván
megvalósítani a horgásztó környezetében és a településen, amely a horgászat mellett lehetőséget
teremt az aktív üdülést nyújtó viziturizmus iránt érdeklődők számára a horgásztó mentén tervezett
tanösvény kiépítésével a vízi élővilág megfigyelésére, megismerésére a szabadidő vízikörnyezetben
való eltöltésére a horgász család minden egyes tagja számára.
E turisztikai létesítmények megvalósításához a Zalaszentmihályi horgásztó keleti oldalán a hajdan
ásványi nyersanyag kitermeléséhez megépített, jelenleg felszámolt állapotban lévő kisvasút
nyomvonala kínálja a helyet és a lehetőséget a növényzet eltávolítását követően a tavat kísérő
sétány, tanösvény megépítéséhez.
A beruházás részei:
- I. rész: kilátók, pergola, horgászbeálló és kültéri fa szerkezetű berendezések kivitelezése
- II. rész: út-és parkoló és az azzal kapcsolatos világítás és kamerarendszer kiépítése
- III. rész: iroda bővítés és napelemes rendszer kivitelezése
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: kilátók, pergola, horgászbeálló és kültéri fa sz..
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: HU223 A teljesítés helye: 8936 Zalaszentmihály, 027/7, 027/5; 449; 450/8 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kilátók:
Kilátó 1
A tervezett kilátó építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes
kialakítással, magas tetős kivitelben készül, fenyő fából hagyományos fakapcsolatokkal illetve

ahol szükséges a tartószerkezeti kiviteli tervben megadásra kerülő horganyzott acélszerkezetű
csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított fakonzerválóval kezelt kivitelben. A kialakítás
során az építmény tetőfelületéről levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek
levezetésre.
Kilátó2
Egy kilátószintes építmény. Az építmény faszerkezetes teherhordó és faszerkezetes födémes,
magas tetős épületszerkezetes kialakítású, vasbeton pontalapozással. A területek megközelítése
a belterületi utakról történik, a területen belüli útcsatlakozás szilárd burkolattal készült. A
közműellátottság az építmény funkciója miatt (kilátó) nem igény, és nem is tervezett. Az ingatlan
nincs kerítéssel körbezárva.
Pergola
A tervezett beálló építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes
kialakítással, magas tetős kivitelben készül, első osztályú fenyőfából, fakapcsolatokkal illetve ahol
szükséges horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel kialakított
fakonzerválóval kezelt kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről
levezetett csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
horgászbeállók építése
A tervezett beálló építmény, faszerkezetes függőleges teherhordó rendszerű szerkezetes
kialakítással, magastetős kivitelben készül, keményfából (tölgy), hagyományos fakapcsolatokkal
illetve ahol szükséges horganyzott acélszerkezetű csomóponti lemezekkel, csavaros kötésekkel
kialakított fakonzerválóval kezelt kivitelben. A kialakítás során az építmény tetőfelületéről levezetett
csapadékvíz és a felszíni vizek a saját területen kerülnek levezetésre.
Kültéri fa szerkezeti berendezések
A beruházást kiszolgáló köztéri fa berendezések, kerti fa építmények és információt hordozó
berendezések telepítése
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes
adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben
meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki
tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszakitechnikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban
a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően előírt 12 hónapon felül (hónapban,
minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva
(órában; maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű vállalkozási 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00007
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: út-és parkoló és az azzal kapcsolatos világítás és
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8936 Zalaszentmihály 027/7, 449, 450/8. 027/5, 546 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Parkoló
A 450/8 hrsz-ú területen (UP2) épül 13db merőleges beállású parkoló. A parkoló feltárása az
aszfaltburkolatú Szabadság utcáról történek az utca 0+354.47 km szelvényében a szelvényezés
szerinti bal oldalon. A parkoló előtti út hossza 32.30m, szélessége 5.50m, a merőleges parkolók
hossza 5.00, szélessége 2.50m.
Az 546 hrsz-ú területen (UP1) 10db párhuzamos beállású parkolót tervezetünk a Dr. Fülöp Valter
utca szelvényezés szerinti jobb oldalára, a burkolatszél mellett, a 0+070– 0+134.60 km szelvények
között.
Tanösvény
A tervezett tanösvény (gyalogút) területe két szakaszra bontható. Az első szakasz, amely J1-J2J3-J4 jelű gyalogutakat tartalmazza a Zalaszentmihályi horgásztó keleti oldalán hajdan ásványi
nyersanyag kitermeléséhez megépített, jelenleg felszámolt állapotban lévő kisvasút nyomvonala,
amely a növényzet eltávolítását követően alkalmas a tanösvény (gyalogút) kiépítésére. Az első
szakasz teljes hossza 2086.44m. A második szakasz a J5 jelű gyalogút, amely jelenleg tőzeges
terület, növényzettel benőtt. A második szakasz teljes hossza 682.50m.
Térvilágítás
A Zalaszentmihályi Horgász Egyesület pályázata alapján a Zalaszentmihály horgásztó K-i, egyesületi
tulajdonú partszakasza mentén kb. 2,8 km hosszan létesítenek, amelyet világítással kell ellátni. A
tanösvény térvilágítási berendezését korszerű LED fényforrással üzemelő lámpatestekkel tervezzük.
A tanösvény nem közterületen, hanem magántulajdonban lévő tóparti területen létesül, így az nem
minősül közvilágításnak, üzemeltetése mért kisfeszültségű hálózatról történik.
Kamerarendszer kiépítése
A kamerák tápellátása az IEEE 802.3af szabvány szerinti Power over Etherneten keresztül az
UNIVIEW NSW2010-6T-PoE-IN 6 portos hálózati POE switch-ek segítségével valósul meg. A
kamerák a térvilágítási oszlopokon kerülnek felszerelésre. A Dahua NVR5232-4KS2, 32 csatornás IP
rögzítő egy rack szekrényben kerül elhelyezésre, a horgász egyesület irodájában. Itt csatlakoztatva
lesz egy 24”-os FullHd monitor. A sétány ezen részén (Potyka étterem előtt) a kamerák közvetlenül
csatlakoznak a rack szekrénybe. A sétány többi kamerája wifi access pointok segítségével
csalatkozik a rendszerre. Az oszlopokon a switc-ek, Skybox zárható fém szekrényekbe lesznek
telepítve. Ezen szekrények 230V-os megtáplálást kapnak. A switch-ekre csatlakoznak a kamerák és
a wifi access point-ok.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes
adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben
meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki
tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszakitechnikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban
a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően előírt 12 hónapon felül (hónapban,
minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva
(órában; maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű vállalkozási 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00007
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: iroda bővítés és napelemes rendszer kivitelezése
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: HU223 A teljesítés helye: 8936 Zalaszentmihály, Dr. Fülöp Valter u. 4. hrsz.: 337/21
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iroda bővítés
A dokumentáció a Tervezési programban megadott, Megbízó igénye szerint kialakítandó földszintes
horgászház épület bővítésére vonatkozik. Az épület bővítése falazott illetve faszerkezetes
teherhordó és faszerkezetes födémes, magastetős kialakítású épületszerkezet. A terület
megközelítése a Dr. Fülöp Valter belterületi útról történik, a területen belüli útcsatlakozás szilárd
burkolattal készült. A közműellátottsága a területnek biztosított (elektromos áram, gáz, vízszennyvízbekötés).
Bővítés után:
Földszint:
Fedett tér beton 115,99 m2
Fedett tér beton 14,40 m2
WC előtér kerámia 0,95 m2
WC kerámia 1,20 m2
Tároló kerámia 4,19 m2
WC kerámia 1,60 m2
Mosdó kerámia 1,77 m2
WC kerámia 1,60 m2
Tároló kerámia 18,71 m2
Iroda kerámia 37,97 m2
Padlástér:
Padlás fapadló 21,09 m2
Napelemes rendszer kialakítása
A tervezett 16 db Longi gyártmányú, LR6-60 HPH típusú, egyenként 320 Wp teljesítményű
monokristályos, napelem modul az épület lapostetőjére kerül felszerelésre 35° dőlésszöggel, kb.
170° tájolással. A napelemeket 2 stringre és 2 Mpp-re osztani stringenként 8+8 db napelemet kell
összekötni A modulok 6mm2 keresztmetszetű, védőcsőben vezetett szolár vezetékkel kerülnek
bekötésre az inverterbe. A napelem modulok műszaki adatait a mellékelt adatlapok tartalmazzák.
A tervezett 1 db inverter gyártmányú, SAJ Suntrio Plus 5K, 3 fázisú, hálózati visszatáplálású. Az
inverterek megfelelnek valamennyi vonatkozó szabványelvárásnak. Az készülék elé be kell építeni
mid a 2 stringre a B+C típusú DC túlfeszültség-védelmet. Az E1 jelű elosztó és az inverterek is az
épület villamos elosztója mellett, a falon elhelyezhetők. Telepítés során az inverterek gépkönyvében
megadott szerelési távolságokat szigorúan meg kell tartani. Az inverterek műszaki adatait a
mellékelt adatlap tartalmazza. Az inverterbe érkező és az abból induló vezetékek a tervezett E1 jelű
elosztón keresztül kapcsolódnak a hálózathoz. E1jelü elosztóban leágazást kell készíteni a termelés
csatlakoztatására.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes
adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben
meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki
tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszakitechnikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban
a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően előírt 12 hónapon felül (hónapban,
minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20

2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva
(órában; maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű vállalkozási 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00007
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás megindításakor az Ajánlatkérőnek a beruházásra rendelkezésre álló
fedezete a becsült érték alátámasztására készített tervezői költségvetés alapján nem elegendő a
beruházás megvalósítására. Ajánlatkérő a hiányzó forrás vonatkozásában támogatásra irányuló
igényt nyújt be. Ajánlatkérő az eljárás 3. része vonatkozásában a nyertes Ajánlattevővel a beruházás
megvalósítására irányuló vállalkozási szerződést megköti azzal, hogy a szerződéskötést követő
3 hónapon belül a támogatásra irányuló igény pozitív elbírálása esetén egyoldalú nyilatkozatával
köteles, részben pozitív elbírálása vagy elutasítása, illetve támogatói döntés hiánya esetén pedig
jogosult a szerződést hatályba léptetni. Ajánlatkérő a támogatási igény elbírálása tárgyában hozott
döntésről nyertes Ajánlattevőt három munkanapon belül értesíti
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. 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: kilátók, pergola, horgászbeálló és kültéri fa sz..
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 az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 75.§ (2)
bekezdés e) pontját, miszerint:
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
…
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több
szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a
részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
Az eljárásban mindhárom rész vonatkozásában egy ajánlat érkezett a B - Söv Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (8311 Nemesvita, Cseresznyés utca 1.) részéről. A fentiek alapján a Bíráló Bizottság
javaslatával egyetértve, Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást mindhárom rész tekintetében a Kbt. 75.§ (2)
bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: B-Söv Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Cseresznyés Utca 1.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25117952219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: út-és parkoló és az azzal kapcsolatos világítás és
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 az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 75.§ (2)
bekezdés e) pontját, miszerint:
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
…
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több
szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a
részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
Az eljárásban mindhárom rész vonatkozásában egy ajánlat érkezett a B - Söv Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (8311 Nemesvita, Cseresznyés utca 1.) részéről. A fentiek alapján a Bíráló Bizottság
javaslatával egyetértve, Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást mindhárom rész tekintetében a Kbt. 75.§ (2)
bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: B-Söv Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Cseresznyés Utca 1.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25117952219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: iroda bővítés és napelemes rendszer kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 75.§ (2)
bekezdés e) pontját, miszerint:
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
…
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több
szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a
részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
Az eljárásban mindhárom rész vonatkozásában egy ajánlat érkezett a B - Söv Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (8311 Nemesvita, Cseresznyés utca 1.) részéről. A fentiek alapján a Bíráló Bizottság
javaslatával egyetértve, Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást mindhárom rész tekintetében a Kbt. 75.§ (2)
bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.7)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: B-Söv Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Cseresznyés Utca 1.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25117952219
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:
2020/12/01 (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:

2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (24891/2020)
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: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25331402
Postai cím: István Út 136
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aksd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aksd.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Élőerős őrzés - védelmi, porta szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000799612020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az A.K.S.D. Kft. telephelyein élőerős őrzés - védelmi (vagyonvédelmi) szolgáltatás,
portaszolgálat ellátása.
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:
17269 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
V.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az eredménytelenség indoka
A következő helyett:

Az ajánlatok bontásának napját (2020. augusztus 17.) követően Ajánlatkérő racionalizálta a
portaszolgálattal kapcsolatos igényeit az óraszámok tekintetében, amelyeknek változása miatt a
bontási jegyzőkönyvben és az ajánlati felhívásban közzétett óraszámok és ezáltal az eljárás becsült
értéke, valamint az anyagi fedezet összege megváltozott.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja és a Kbt. 53. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő az eljárást
eredménytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatkérői igények pontosítását követően az új eljárás előkészítésre és megindításra kerül.
Helyesen:
Ajánlattevőtől az Ajánlatkérő 2020. szeptember 14. napján kért 1. sz. hiánypótlást és
árindokoláskérést, amely a 2020. szeptember 07-ei összegezést követően került kiküldésre az
Ajánlattevő részére, miután a FontiTech-Elit Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Szugló
utca 82.) ajánlattevő 2020. szeptember 09. napján előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő.
Mindezek alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság 2020. november 06-i határozatával és 2020.
november 19-ei módosító határozatával a 2020. szeptember 18-i módosított összegezés és azt
követően hozott döntés megsemmisítésére került sor, ezáltal Ajánlatkérőnek a függőben lévő 2020.
szeptember 09-i előzetes vitarendezés kérelmet, a 2020. szeptember 14-i 1. sz. hiánypótlást és
árindokoláskérést el kell bírálnia jelen esetben, azaz bírálati cselekményeket kell végeznie a fennálló
bírálati szakasz miatt.
A Közbeszerzési Döntőbizottság 2020. november 23-i válaszlevele szerint:
„Az ügy tényállása alapján a 2020. szeptember 7-i eljárást lezáró döntést érintően az egyik
ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, amelynek alapján az ajánlatkérő 2020.
szeptember 14-én a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
80. § (4) bekezdése szerinti további bírálati cselekményeket végzett. Az ajánlatkérő ezeket
követően hozott, 2020. szeptember 18-i eljárást lezáró-, valamint az összes további - döntése
megsemmisítésre került a Döntőbizottság módosított D.419/18/2020. számú határozatával.
Fentiek következtében jelenleg a 2020. szeptember 7-én az ajánlattevők részére megküldött eljárást
lezáró döntés van hatályban, amelynek alapján az ajánlatkérőt vagy szerződéskötési kötelezettség
terheli, vagy a Kbt. 80. § (4) bekezdése szerint megkezdett bírálati cselekmények eredményétől
függően – a Kbt. 165. § (12) bekezdésére is figyelemmel – a D.419/2020. számú jogorvoslati
eljárásban jogsértőnek minősített indokolástól eltérő tartalmú – új eljárást lezáró döntést is hozhat.”
Mindezekre tekintettel Ajánlatkérő az eljárás bírálatát végezte el.
Folytatás a VI.1.10. "További információk" pontban.
V.1.4) "Az érvénytelen ajánlatot tevők" pont folytatása (2):
Ajánlatkérő álláspontja szerint téves Ajánlattevő jogértelmezése, ugyanis a Kbt. kógens
rendelkezéseitől csak a Kbt. engedélye alapján lehet eltérni, más ágazati jogszabályok esetleg
ellentétes szabályai így nem befolyásolhatják a közbeszerzés törvényi szabályainak érvényesülését.
Tekintettel tehát arra, hogy ajánlattevő által benyújtott alvállalkozói és egyéni vállalkozói
igénybevételre épülő számítási módszer és metodika jogalapja nem elfogadható, mivel az a Kbt. 65.
§ (10) bekezdésébe ütközik a fentebb kifejtett érvénytelenségi ok alapján, ajánlattevő árindokolása
Ajánlatkérő álláspontja szerint nem megfelelő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő hivatalos név:
A következő helyett:
BLOC QUEST Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kft.
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő hivatalos név:
A következő helyett:
Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő hivatalos név:
A következő helyett:
FontiTech-Elit Kft.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő hivatalos név:
A következő helyett:
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12

Kiegészítő szójegyzék

Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő hivatalos név:
A következő helyett:
Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő nemzeti azonosítószám:
A következő helyett:
EKRSZ_24506070
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő nemzeti azonosítószám:

Kiegészítő szójegyzék

A következő helyett:
EKRSZ_54682250
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő nemzeti azonosítószám:
A következő helyett:
EKRSZ_44482705
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő nemzeti azonosítószám:
A következő helyett:
EKRSZ_89442500

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő nemzeti azonosítószám:
A következő helyett:
EKRSZ_81571110
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő postai irányítószám:
A következő helyett:
4031
Helyesen:
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

. .
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő postai irányítószám:
A következő helyett:
4026
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő postai irányítószám:
A következő helyett:
1141
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:

Kiegészítő szójegyzék

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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő postai irányítószám:
A következő helyett:
1047
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő postai irányítószám:
A következő helyett:
1138
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett

Kiegészítő szójegyzék

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő ország:
A következő helyett:
Magyarország
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő ország:
A következő helyett:
Magyarország
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő ország:
A következő helyett:
Magyarország
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő ország:
A következő helyett:
Magyarország
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő ország:
A következő helyett:
Magyarország
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő város:
A következő helyett:
Debrecen
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő város:
A következő helyett:
Debrecen
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő város:
A következő helyett:
Budapest
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő város:
A következő helyett:
Budapest
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő város:
A következő helyett:
Budapest
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő NUTS-kód:
A következő helyett:
HU321
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő NUTS-kód:
A következő helyett:
HU321
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő NUTS-kód:
A következő helyett:
HU110
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő NUTS-kód:
A következő helyett:
HU110
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .

Kiegészítő szójegyzék

A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő NUTS-kód:
A következő helyett:
HU
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő egyéb cím adatok:
A következő helyett:
Erőss Lajos Utca 15.
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő egyéb cím adatok:
A következő helyett:
Hatvan utca Utca 39. II/3.
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő egyéb cím adatok:
A következő helyett:
Szugló Utca 82
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő egyéb cím adatok:
A következő helyett:
Attila Utca 34
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő egyéb cím adatok:
A következő helyett:
Váci 152-156
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő egyéb cím adatok:
A következő helyett:
14104066209
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő egyéb cím adatok:
A következő helyett:
14821527209
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő egyéb cím adatok:
A következő helyett:
25090510242
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő egyéb cím adatok:
A következő helyett:
11066901244
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V . 2 . 12
Rész száma:

Kiegészítő szójegyzék

A módosítandó szöveg helye: Ajánlattevő egyéb cím adatok:
A következő helyett:
12988756241
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 1 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint
fenntartott
A következő helyett:
Helyesen:
Az Ajánlatkérő 17269/2020 számmal már korábban tájékoztató hirdetményt adott fel, amelynek
eredménye ugyanaz volt, mint jelen hirdetménynek, mindössze az eredménytelenség oka változott.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Balatonboglár Város Önkormányzata (24893/2020)
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: Balatonboglár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77898977
Postai cím: Erzsébet Utca 11.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gáspár László
Telefon: +36 85550333
E-mail: gaspar-laszlo@balatonboglar.hu
Fax: +36 85350469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kikötő utca rekonstrukciója (TOP)
Hivatkozási szám: EKR001296262020
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:
Eljárás tárgya: Kikötő utca rekonstrukciós munkái a felhívást kiegészítő kőzbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki iratok szerint. Főbb mennyiségi adatok:
− 200 fm hosszú és 4,7 m széles aszfaltos út felújítása burkolatszélesítéssel és megerősítéssel
− 31 db szgk. és 1 db mozgáskorlátozott parkoló építése térkő burkolattal
− 195 fm térkőburkolatú járda építése 1,8 m szélességben
− 7 fm térkőburkolatú járda építése 3,5 m szélességben
− 136 m csapadékvíz csatorna φ30-as betoncsőből
− 60 m csapadékvíz csatorna φ20-as betoncsőből
− 11 db monolit beton víznyelő akna építése
A forgalombahelyezési engedély iránti kérelmet az ajánlatkérő nyújtja be, a nyertes ajánlattevőnek a
feladata a kérelem benyújtáshoz szükséges és megfelelő műszaki állapot kialakítása.
További és részletes mennyiségi adatokat a felhívást kiegészítő kőzbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki iratok, ezen belűl az árazatlan kőltségvetési kiírás tartalmaz. A
kőzbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
kőzbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki iratok, ezen belűl kűlőnősen a műszaki leírás,
és az
árazatlan kőltségvetési kiírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra hivatkoznak, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre , személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés
tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében tőrtént.

Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen
tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő. A Kbt. 117. § (1) bek.
szerinti eljárási szabályok ismertetése:Ajánlatkérő a Kbt. 112. (1) bek. b) pontja szerint jár el –
nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint – az alábbi eltérésekkel:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (7) és 114. § (4) bek-t. Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági
és pénzűgyi alkalmassági minimumkővetelményt. A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának
módját 321/2015.(X. 30.) Kr-nek a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó
szabályok szerint írja elő. Az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)-(9) bek-ben foglaltakat nem alkalmazza,
az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlattételi határidőig becsatolt iratok, adott esetben
hiánypótolt dokumentumok alapján tőrténik, az alkalmasság feltételeket alátámasztó
dokumentumok benyújtására tőrténő felhívás nélkűl. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy
tárgyalást tartson az ajánlati árral, a műszaki tartalommal, illetve műszaki/szakmai
minimumfeltételekkel, valamint a vállalkozási szerződéstervezet egyes rendelkezéseivel
kapcsolatban azzal, hogy a bontási eljárást kővetően kizárólag abban az esetben dőnt – de nem
kőtelező jelleggel – a tárgyalás tartása mellett - valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel, kűlőn-kűlőn az ajánlatok beérkezésének sorrendjében -, amennyiben a
beérkezett ajánlatokban megjelőlt ajánlati ár magasabb, mint a bontási eljáráson az
ajánlatkérő által ismertetett fedezet ősszege. Tárgyalás tartásáról az ajánlattevő a bontási
eljárást kővetően az EKR-en keresztűl értesíti az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőket,
értesítés elmaradása azt jelenti, hogy az ajánlatkérő nem tart tárgyalást. Tárgyalás tartása
esetén a Kbt-nek a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályai az
irányadóak azzal, hogy az első tárgyalás tervezett időpontja a bontást kővető 5. munkanap.
Jelen eljárás tárgyát képező beruházás ellenszolgáltatását az ajánlatkérő részben önerőből,
részben pedig a TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00005 azonosítószámú támogatásból,
utófinanszírozással teljesíti.
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:
23489 / 2020 (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: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2021/01/05
Helyesen:
2021/01/15
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2021/01/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlatkérő a módosított felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat az EKR felületen
közzétette.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Magyar Természetjáró Szövetség (24937/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Természetjáró Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69013364
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tassy Márk
Telefon: +36 13112467
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Fax: +36 13327177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.termeszetjaro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86485966
Postai cím: Jókai Mór Utca 46.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stubán Zoltán
Telefon: +36 89513136
E-mail: titkarsag@bakonyerdo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bakonyerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bakonyerdő - Erdei építmények fejlesztése - újra
Hivatkozási szám: EKR001000072020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés keretében erdei építmények fejlesztése a Bakonyerdő Zrt. által kezelt
területeken az alábbiak szerint:
1. rész: Esőbeállók, védőházak építése, felújítása,
2. rész: Ödön forrási esőbeálló rönkház építése.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

23051 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. A kommunikáció a Kbt. 41.§ alapján az EKR-ben történik.
2. A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján folyamatba épített
ellenőrzéssel érintett.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal
is; a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges
nyilatkozat; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a közbeszerzési
dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti
titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. §
(4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges
nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya, ill. ügyvéd, vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.
Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
(személy) esetén a képviselő képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű
másolata (pl. személyi igazolvány, aláírásminta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
8. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és közbeszerzési tárgyú rendeletek irányadók.
9. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/.
10. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://
nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő
tájékoztatást nem nyújt.
11. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell,
melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatukat.
12. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre
bocsátott költségvetést beárazva (szakmai ajánlat). A költségvetést pdf formátumban cégszerű
aláírással és dátummal kell ellátni.
13. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a jelen felhívásban megjelölt
pályázati projektek jelenleg előkészítési szakaszban állnak, megvalósításukra külön támogatási
szerződés kerül majd megkötésre, így erre tekintettel Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást valamennyi része tekintetében - feltételesen indítja meg.
14. A VI.3.6) pontban foglaltakhoz kapcsolódóan: Értékelési módszerek valamennyi rész
tekintetében a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti útmutató
alapján történik.
15. Eljáró FAKSZ: dr. Gömöri Ákos (OO520).
16. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerinti esetekben ajánlatkérő nem zárja ki, illetőleg nem korlátozza a
hiánypótlást.
17. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint végzi.
Helyesen:

1. A kommunikáció a Kbt. 41.§ alapján az EKR-ben történik.
2. A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján folyamatba épített
ellenőrzéssel érintett.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal
is; a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges
nyilatkozat; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a közbeszerzési
dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti
titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. §
(4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges
nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya, ill. ügyvéd, vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.
Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
(személy) esetén a képviselő képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű
másolata (pl. személyi igazolvány, aláírásminta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
8. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és közbeszerzési tárgyú rendeletek irányadók.
9. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/.
10. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://
nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő
tájékoztatást nem nyújt.
11. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell,
melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatukat.
12. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre
bocsátott költségvetést beárazva (szakmai ajánlat). A költségvetést pdf formátumban cégszerű
aláírással és dátummal kell ellátni.
13. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a jelen felhívásban megjelölt
pályázati projektek jelenleg előkészítési szakaszban állnak, megvalósításukra külön támogatási
szerződés kerül majd megkötésre, így erre tekintettel Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást valamennyi része tekintetében - feltételesen indítja meg.
14. A VI.3.6) pontban foglaltakhoz kapcsolódóan: Értékelési módszerek valamennyi rész
tekintetében a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti útmutató
alapján történik.
15. Eljáró FAKSZ: dr. Gömöri Ákos (OO520).
16. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerinti esetekben ajánlatkérő nem zárja ki, illetőleg nem korlátozza a
hiánypótlást.
17. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint végzi.
18. Ajánlatkérő mindkét rész tekintetében helyszíni bejárást tart.
A helyszíni bejárás 1. napja: A helyszíni bejárás időpontja: 2021. január 18. napján 09:00 óra.
Találkozási pont: 8500 Pápa, Jókai u. 46., a Bakonyerdő Zrt. székhelye. A bejárás első napján az
alábbi helyszínek kerülnek bemutatásra:
-Ödön-forrási esőbeálló rönkház (Magyarpolány 0266 hrsz) – (2. rész),
-Doba 0294 – (1. rész, a továbbiakban mind),
-Farkasgyepű 036,
-Németbánya 022/1 b,
-Bakonyszentlászló 0189,
-Bakonyszentkirály 037 c.
A helyszíni bejárás 2. napja: A helyszíni bejárás időpontja: 2021.01.19. napján 09:00 óra. Találkozási
pont: 8330 Sümeg, TESCO parkoló A bejárás második napján az alábbi helyszínek kerülnek
bemutatásra:
-Csabrendek 0525/1,
-Vonyarcvashegy 052,
-Balatonfüred 0156 l,
-Balatonfüred 0173 b.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a bejáráson a helyszín megtekintésére dokumentálására és
adott esetben felmérésére van lehetőség. A helyszíni bejárásra a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdésében
foglaltak az irányadók. Ak. konzultációt nem biztosít a helyszín bejárás alkalmával. A bejárással
kapcsolatosan felmerülő kérdéseket Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében válaszolja meg,
ezért a felmerülő kérdéseket a bejárást követően kiegészítő tájékoztatás kérés keretében szükséges
az EKR-en keresztül eljuttatni az Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő a helyszíni bejárásról készített
jegyzőkönyvet a Kbt. 56. § (6) bekezdése alapján öt napon belül küldi meg az érdeklődő gazdasági
szereplők részére az EKR útján. Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a részvevő
gazdasági szereplők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében
foglaltakra: „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 felhívja a figyelmet, hogy a járványügyi
rendelkezéseket a helyszíni bejárás során is be kell tartani, melynek okán a megfelelő (min. 1.5m)
távolságtartás és maszk viselése kötelező.
Az egyes helyszínek megközelítését illetően a bejárás napján az alábbi telefonszámon
érdeklődhetnek az érdekelt gazdasági szereplők: Jánosi Mária: +36303184807
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2021/01/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:

Kiegészítő szójegyzék

A következő helyett
Dátum: 2021/01/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a fentieken felül a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján pontosította a közbeszerzési
dokumentumokat is az 1. sz. kiegészítő tájékoztatásban rögzítettek szerinti tartalommal.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Tiszalök Város Önkormányzata (24970/2020)
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: Tiszalök Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84770363
Postai cím: Kossuth Utca 67
Város: Tiszalök
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4450
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gömze Sándor
Telefon: +36 306273275
E-mail: polgarmester@tiszalok.hu
Fax: +36 42578505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tiszalok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tiszalök ipari park kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000351292020
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:
A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00013 számú, „A Tiszalöki Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében, ipari park építése.
Jelen közbeszerzési eljárás keretében a nyertes ajánlattevő feladata Tiszalök Város Önkormányzata
ajánlatkérő részére, ipari park kialakításához szükséges kivitelezési feladatok ellátása.
Az eljárás pontos mennyiségeit és a leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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:
23748 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .

Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás során feltett kérdések egy részére még nem tudja a
választ megadni, amely ok miatt a határidő módosítására kerül sor. Erről az Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatása során külön is értesíti a gazdasági szereplőket.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Balatonfüred Város Önkormányzata (22929/2020)
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: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69297326
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóka István
Telefon: +36 87581255
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonfüred Széchenyi Strand fejlesztése II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000810652020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Vizesblokk felújítása és családbarát öltöző építés
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: HU213 A teljesítés helye: Balatonfüred Széchenyi strand Hrsz. 18/5 és 18/6
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 134 m2-es vizesblokk felújítása családbarát szempontokat figyelembe
véve, családi mosdóval, csecsemő fürdetővel, pelenkázóval és baba-mama szobával, továbbá a
strand területére a Kisfaludy2030 Turistikai Nonprofit Zrt. Arculati kézikönyv előírásának megfeleően
egységes arculati tájékoztató táblák elhelyezése, szintén az előírásnak megfelelő egységes
megjelenésű 1 db családbarát öltöző kialakítása.
A Széchenyi Strand vizesblokkja 134 m2 alapterületű, a projekt keretében teljes felújításon esik át.
Ez magában foglalja az alap- és ágvezetékek cseréjét, a körítő falak felújítását és a válaszfalak,
nyílászárók cseréjét, az eddig nyitott tetőtérre födém kialakítását. A felújítás eredményeként az
épület helyiségeinek temperálhatóvá tétele.
1 db. fa szerkezetű családi öltöző építése gyalult faanyagból (vörösfenyő, akác) Balatoni Strandok
Arculati kézikönyv gyártmányterve alapján, 3,36 x 3,36 x 2,00 m méretben, beton alaptestekhez
rögzítve, gyártmányterv szerinti paddal minden tartozékkal együtt. 6 db fa szerkezetű irányjelző
építése gyalult faanyagból (vörösfenyő) Balatoni Strandok Arculati kézikönyv gyártmányterve

alapján, 12 x12 x357 cm méretben, összesen 30 db irányjelző táblával, 50 db Piktogram jelző tábla,
1 db Strandszabályzat tábla, 1 db Információs tábla 1 db Strandszabályzat tábla, 1 db zománcozott
strandjelző tábla, 1 db ártábla
(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: 2020/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/30 (éééé/hh/nn)
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:
19097 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vizesblokk felújítása és családbarát öltöző építés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/12 (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: Haus-Ber Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10153611
Postai cím: Brusznyai Út 6
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balogh_z@chello.hu
Telefon: +36 302576150
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84988977
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45453100-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonfüred Széchenyi strand Hrsz. 18/5 és 18/6
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 134 m2-es vizesblokk felújítása családbarát szempontokat figyelembe
véve, családi mosdóval, csecsemő fürdetővel, pelenkázóval és baba-mama szobával, továbbá a
strand területére a Kisfaludy2030 Turistikai Nonprofit Zrt. Arculati kézikönyv előírásának megfeleően

egységes arculati tájékoztató táblák elhelyezése, szintén az előírásnak megfelelő egységes
megjelenésű 1 db családbarát öltöző kialakítása.
A Széchenyi Strand vizesblokkja 134 m2 alapterületű, a projekt keretében teljes felújításon esik át.
Ez magában foglalja az alap- és ágvezetékek cseréjét, a körítő falak felújítását és a válaszfalak,
nyílászárók cseréjét, az eddig nyitott tetőtérre födém kialakítását. A felújítás eredményeként az
épület helyiségeinek temperálhatóvá tétele.
1 db. fa szerkezetű családi öltöző építése gyalult faanyagból (vörösfenyő, akác) Balatoni Strandok
Arculati kézikönyv gyártmányterve alapján, 3,36 x 3,36 x 2,00 m méretben, beton alaptestekhez
rögzítve, gyártmányterv szerinti paddal minden tartozékkal együtt. 6 db fa szerkezetű irányjelző
építése gyalult faanyagból (vörösfenyő) Balatoni Strandok Arculati kézikönyv gyártmányterve
alapján, 12 x12 x357 cm méretben, összesen 30 db irányjelző táblával, 50 db Piktogram jelző tábla,
1 db Strandszabályzat tábla, 1 db Információs tábla 1 db Strandszabályzat tábla, 1 db zománcozott
strandjelző tábla, 1 db ártábla
(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: 2020/10/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84988977
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Haus-Ber Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10153611
Postai cím: Brusznyai Út 6
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balogh_z@chello.hu
Telefon: +36 302576150
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/11/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Eredeti rendelkezés:
4. Szerződés teljesítési határidői:
Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.
Szerződés teljesítésének megkezdése,
a munkaterület átadása: A szerződéskötéstől számított 5 napon belül.
Teljesítési határidő: 2020. november 30.
A Vállalkozó előteljesítésre, - a Feladat jellegére figyelemmel is – jogosult azonban ennek
időpontjáról Megrendelőt legalább 7 (hét) nappal korábban, igazolható módon értesíteni köteles. A
teljesítési határidőig a sikeres műszaki átadás-átvételnek is meg kell történnie.
Módosított rendelkezés:
4. Szerződés teljesítési határidői:
Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.
Szerződés teljesítésének megkezdése,
a munkaterület átadása: A szerződéskötéstől számított 5 napon belül.
Teljesítési határidő: 2020. december 15.
A Vállalkozó előteljesítésre, - a Feladat jellegére figyelemmel is – jogosult azonban ennek
időpontjáról Megrendelőt legalább 7 (hét) nappal korábban, igazolható módon értesíteni köteles. A
teljesítési határidőig a sikeres műszaki átadás-átvételnek is meg kell történnie.
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 COVID okozta egészségügyi veszélyhelyzet következményei
nem voltak előre láthatóak. A vállalkozó a megbetegedések miatt kisebb létszámú munkaerővel volt
kénytelen dolgozni, emiatt a határidő kismértékű meghosszabbítása volt szükséges.
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: 84988977 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 84988977 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Vállalkozási szerződés tárgyát képező Beruházás teljesítési határideje 2020. 11. 30. napja
volt, mely határidőt a Felek jelen módosítással meghosszabbítanak, tekintettel arra, hogy az őszi
időszakban fokozódó egészségügyi veszélyhelyzet miatt csak csökkent létszámú szakember állt
rendelkezésre a munkák elvégzésére. A módosítás mértéke 15 nap, mely nem nagy mértékű és erre
tekintettel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján nem tekinthető lényeges módosításnak,
figyelemmel arra is, hogy a teljesítési határidő nem volt értékelési részszempont a közbeszerzési
eljárás során.
Fentiekre figyelemmel a módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24787/2020)
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: Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20821625
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 36-38. félemelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs László
Telefon: +36 12245600
E-mail: hegedus.laszlo@bpfilm.hu
Fax: +36 14595059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bpfilm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bpfilm.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Digitális Cinema eszközök karbantartása”
Hivatkozási szám: EKR001158672020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50340000-0
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: „Digitális Cinema eszközök karbantartása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: • Corvin Mozi: 1082 Budapest Corvin köz 1.
• Művész Mozi: 1066 Budapest Teréz krt. 30.
• Puskin Mozi: 1053 Budapest Kossuth L. u.18.
• Toldi Mozi: 1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
• Tabán Mozi: 1016 Budapest Krisztina krt. 87.
• Kinocafe mozi: 1137 Budapest, Szent István krt. 16.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által üzemeltette mozikban
használt Digital Cinema berendezések és vetítési rendszerek éves karbantartása és helyszíni
hibajavítási feladatainak ellátása.
Telephelyek száma: 6 db,
Mozi termek száma: 20 db
Corvin Mozi (6 terem), Művész Mozi (5 terem) Puskin Mozi (3 terem), Toldi Mozi (2 terem) Kino Mozi
(2 terem) Tabán Mozi (2 terem)

Vetítőgépek, szerverek és kijátszóeszközök típusai:
• Christie CP4230 (1 db); Corvin Korda
• Christie CP2230 (2 db); Corvin Kabos; Puskin Metropolis
• Christie CP2220 (4 db); Corvin Karády, Jávor, Latabár; Művész Chaplin;
• Christie CP2215 (1 db); Tabán Kubrick;
• Christie CP2210 (9 db); Corvin Radványi; Toldi Nagy- és Kisterem; Puskin Amarcord, Körhinta;
Művész Bunuel, Huszárik, Bódy, Tarkovszkij;
• Christie CP2208 (3 db); Tabán Fellini; Kino Nagy- és Kisterem
• Christie CP2000ZX (1 db); Kertmozi
• Dolby DSS200 (15 db);
• Dolby DSS220 (1 db); Corvin Korda;
• Doremi DCP2K4 ShowVault (4 db); Tabán Fellini; Művész Chaplin; Kino Nagy- és Kisterem
• Doremi IMS3000(1 db); Puskin Metropolis
• Dolby CAT745(2 db); Corvin Korda, Tabán Kubrick
• Dolby CAT862 (14 db)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
24233 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Digitális Cinema eszközök karbantartása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/15 (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: CinemaNext Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42547020
Postai cím: Oltvány Utca 28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: epo@cinemanext.com
Telefon: +36 202885838
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: 23760000
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):

50340000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50340000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: • Corvin Mozi: 1082 Budapest Corvin köz 1.
• Művész Mozi: 1066 Budapest Teréz krt. 30.
• Puskin Mozi: 1053 Budapest Kossuth L. u.18.
• Toldi Mozi: 1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
• Tabán Mozi: 1016 Budapest Krisztina krt. 87.
• Kinocafe mozi: 1137 Budapest, Szent István krt. 16.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által üzemeltette mozikban
használt Digital Cinema berendezések és vetítési rendszerek éves karbantartása és helyszíni
hibajavítási feladatainak ellátása.
Telephelyek száma: 6 db,
Mozi termek száma: 20 db
Corvin Mozi (6 terem), Művész Mozi (5 terem) Puskin Mozi (3 terem), Toldi Mozi (2 terem) Kino Mozi
(2 terem) Tabán Mozi (2 terem)
Vetítőgépek, szerverek és kijátszóeszközök típusai:
• Christie CP4230 (1 db); Corvin Korda
• Christie CP2230 (2 db); Corvin Kabos; Puskin Metropolis
• Christie CP2220 (4 db); Corvin Karády, Jávor, Latabár; Művész Chaplin;
• Christie CP2215 (1 db); Tabán Kubrick;
• Christie CP2210 (9 db); Corvin Radványi; Toldi Nagy- és Kisterem; Puskin Amarcord, Körhinta;
Művész Bunuel, Huszárik, Bódy, Tarkovszkij;
• Christie CP2208 (3 db); Tabán Fellini; Kino Nagy- és Kisterem
• Christie CP2000ZX (1 db); Kertmozi
• Dolby DSS200 (15 db);
• Dolby DSS220 (1 db); Corvin Korda;
• Doremi DCP2K4 ShowVault (4 db); Tabán Fellini; Művész Chaplin; Kino Nagy- és Kisterem
• Doremi IMS3000(1 db); Puskin Metropolis
• Dolby CAT745(2 db); Corvin Korda, Tabán Kubrick
• Dolby CAT862 (14 db)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23760000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CinemaNext Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42547020
Postai cím: Oltvány Utca 28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: epo@cinemanext.com
Telefon: +36 202885838
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/17 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1. A szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul
„Jelen szerződés a szerződő Felek által történő aláírás után, a 484/2020. (III. 16.) Korm.
rendeletben, a szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések körében elrendelt
mozi látogatási tilalom feloldását követő hónap első napján lép hatályba és 24 hónap időtartamig
érvényes.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 1. A Megrendelő által lefolytatott „Digitális Cinema eszközök
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye 2020. december 09. napján kihirdetésre
került. Tekintettel arra, hogy az eljárásban egy ajánlat került benyújtásra, a kiválasztott Vállalkozóval
a szerződés ezen a napon megköthetővé vált.
2. A szerződés 3.1. pontjában foglaltak szerint a szerződés a szerződő Felek által történő aláírást
követő hónap első napján azaz. 2021. január 01. napján lépne hatályba.
Részletes indoklást a VII.1) További információk tartalmazza.
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: 23760000 Pénznem: HRK
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23760000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítzásának időpontja: 2020. december 17.
A szerződés módosításának indoklása:
3. A Kormány 2020. november 3. napján veszélyhelyzetet hirdetett ki [478/2020. (XI.3.) Korm.
rendelet], majd számos korlátozó intézkedést vezetett be, melyek közül a Felek szerződéses
jogviszonyát különösen a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet érintette hátrányosan, mivel a rendelet
12. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2020. november 11. napjától tilossá vált a mozik látogatása.
Mindezekre tekintettel szükségessé vált a szerződés hatályba lépésére vonatkozó rendelkezések
módosítása.
4. A szerződés hatályba lépésre vonatkozó rendelkezések módosítása a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint jogszerűen végrehajtható, a Kbt. 141. § (6)
bekezdésében meghatározott követelményrendszernek megfelel, mivel a módosítás nem lényeges,
az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, továbbá
- 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, és
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg
(a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyában semmilyen változással nem jár) valamint
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest jelentős új elemre nem terjeszti ki (a módosítás a Szerződés tárgyát semmilyen új elemre
nem terjeszti ki).
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/12/30 (éééé/hh/nn)

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

Hajdúdorog Város Önkormányzata (24440/2020)
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: Hajdúdorog Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60000727
Postai cím: Tokaji Út 4.
Város: Hajdúdorog
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Zoltán
Telefon: +36 52572137
E-mail: onkormanyzat@hajdudorog.hu
Fax: +36 52572136
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdudorog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajdudorog.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút kivitelezése- Böszörményi út
Hivatkozási szám: EKR000494142020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Kerékpárút kivitelezése- Böszörményi út
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: HU321 A teljesítés helye: Hajdúdorog közigazgatási területe, a következő hrsz-ek: 216,
223., 536., 2827., 3439., 3438., 3440
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Hajdúnánás-Hajdúdorog kerékpárúthálózat fejlesztés keretében
Hajdúdorog belterületi kerékpárút fejlesztés valósul meg a Böszörményi úton.
A létesítmény „A” hálózati szerepű elválasztott gyalog- és kerékpárút, hossza 202,12 m, tervezési
sebesség
vt>20km/h, ezért K-szegéllyel elválasztott létesítmény épül. Az ál-lami közút mellett várakozósáv
épül. A tervezési területen zárt
csapadékvíz elvezetés valósul meg.
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. rend. 46. § (3) bek.-re. 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 dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
22452 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút kivitelezése- Böszörményi út
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AVENTIK Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11698711
Postai cím: Simonffy Utca 4-6 fszt 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: aventikkft@gmail.com
Telefon: +36 203916088
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: 46334141
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45233162-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúdorog közigazgatási területe, a következő hrsz-ek: 216,
223., 536., 2827., 3439., 3438., 3440
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Hajdúnánás-Hajdúdorog kerékpárúthálózat fejlesztés keretében
Hajdúdorog belterületi kerékpárút fejlesztés valósul meg a Böszörményi úton.

A létesítmény „A” hálózati szerepű elválasztott gyalog- és kerékpárút, hossza 202,12 m, tervezési
sebesség
vt>20km/h, ezért K-szegéllyel elválasztott létesítmény épül. Az ál-lami közút mellett várakozósáv
épül. A tervezési területen zárt
csapadékvíz elvezetés valósul meg.
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. rend. 46. § (3) bek.-re. 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 dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46334141
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AVENTIK Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11698711
Postai cím: Simonffy Utca 4-6 fszt 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: aventikkft@gmail.com
Telefon: +36 203916088
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Eredeti rendelkezés:
Szerződés teljesítésének befejező időpontja: a szerződés hatálybalépésétől számított 90
nap, melynek időtartamába nem számít bele a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői
hozzájárulásában rögzített 2020. november 10. - 2021. március 15-i közötti munkavégzési tilalommal
érintett időszaka.
Módosított rendelkezés:
Szerződés teljesítésének befejező időpontja: a szerződés hatálybalépésétől számított 90
nap, melynek időtartamába nem számít bele a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői
hozzájárulásában rögzített 2020. november 10. - 2021. március 15-i közötti munkavégzési tilalommal
érintett időszaka.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2020. szeptember 30án került sor, melyet követően a Vállalkozási szerződés aláírására 2020. november 27-én került sor.

A szerződés aláírását követő 90 napos kivitelezési munkák megkezdésére és elvégzésére nincs
lehetőség, mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulásában foglaltak alapján
2020. november 10. és 2021. március 15. között tilos a munkavégzés.
Jelen szerződésmódosítás mellékletét képező Vállalkozói akadályközlés alapján Megrendelő a
szerződés teljesítésének határidejébe ezen időszakot nem számítja bele, tekintettel arra, hogy ezen
időszakban tilos munkát végezni.
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: 46334141 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46334141 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Izsák Város Önkormányzata (24710/2020)
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: Izsák Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37624075
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bak Nándor
Telefon: +36 706150038
E-mail: jegyzo@izsak.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségház
Hivatkozási szám: EKR001018952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Infrastruktúra
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6070 Izsák, Kossuth Lajos u. 35., 1822 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztésére”.
Az elvégzendő fő munkanemek a főösszesítő szerint:
Építészeti munkák
Épületgépészeti munkák:
Víz-csatorna szerelés
Fűtésszerelés
Gázszerelés
Klímaszerelés

Szellőzés szerelés
Épületvillamossági munkák
A részletes minőségi és mennyiségi követelményeket a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a
közbeszerzési dokumentáció mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerül.
(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: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19317 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Infrastruktúra
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/03 (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: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88444433
Postai cím: Kiskőrösi Út 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: generalcentral@generalcentral.hu
Telefon: +36 203670453
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: 125015878
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):

45300000-0
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45300000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6070 Izsák, Kossuth Lajos u. 35., 1822 hrsz.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztésére”.
Az elvégzendő fő munkanemek a főösszesítő szerint:
Építészeti munkák
Épületgépészeti munkák:
Víz-csatorna szerelés
Fűtésszerelés
Gázszerelés
Klímaszerelés
Szellőzés szerelés
Épületvillamossági munkák
A részletes minőségi és mennyiségi követelményeket a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a
közbeszerzési dokumentáció mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerül.
(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: 135800471
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88444433
Postai cím: Kiskőrösi Út 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: generalcentral@generalcentral.hu
Telefon: +36 203670453
Internetcím(ek): (URL) www.generalcentral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Felek a szerződés 1. sz. mellékletének részét képező kivitelezési dokumentációt kiegészítik a
tárgyi pótmunkára vonatkozó kivitelezési dokumentációval (2. sz. melléklet) azzal, hogy a Vállalkozó
köte-lezettséget vállal a pótmunka szerződésszerinti elvégzésére figyelemmel az alapszerződés
alábbi mó-dosításaira is.
Az eredeti szerződéses feltétel:
4.2. A szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónap. […]
A szerződésmódosítás alapján megállapított szerződéses feltétel:
4.2. A szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap. […]
Az eredeti szerződéses feltétel:
5.1. A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja 125.015.878.- Ft + ÁFA, azaz
száz-huszonötmillió-tizenötezer-nyolcszázhetvennyolc forint + általános forgalmi adó. […]
A szerződésmódosítás alapján megállapított szerződéses feltétel:
5.1. A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja 135 800 471,- Ft + ÁFA, az-az
százharmincötmillió-nyolcszázezer-négyszázhetvenegy forint + általános forgalmi adó. […]
VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el
az eredeti szerződéses érték 15%-át, (kb. 8,63 %), az eredeti szerződéses érték pedig nem érte el
az uniós értékhatárt. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik
az eredeti szerződés jellegéhez – az újon-nan megrendelt munka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdés
szerinti pótmunkának minősül.
Megállapítható továbbá, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár,
amely összefügg a teljesítési határidő változásával, mivel a tervmódosítás miatt a Vállalkozónak
több időre van szüksége a pótmunka, ill. a pótmunkával összefüggő feladatok elvégzésére. A
szerződéses érték megnövelt összege a megelőző közbeszerzési eljárás jogszerűségét nem érinti,
tekintettel arra, hogy a Kbt. 115. § szerinti eljárás lefolytatásának feltételei a megnövelt összegű
becsült érték (nettó 176 939 299,- Ft) esetén is fennállnak.
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: 125015878 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 135800471 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/23 (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

Keszthely Város Önkormányzata (24731/2020)
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: Keszthely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89039445
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ruzsics Ferenc
Telefon: +36 83505504
E-mail: polgarmester@keszthely.hu
Fax: +36 83505501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keszthely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Reischl sörház felújítása
Hivatkozási szám: EKR000816872018
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:
Reischl sörház felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45212352-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 32. (992 hrsz.), Deák Ferenc
u. 30. (993/1 hrsz.), Deák Ferenc u. (1162 hrsz.), Sörház u. 2. (993/2 hrsz.), Sörház u. (994 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú, valamint „A Reischl féle sörház felújítása” című és
TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projektek kivitelezőjének kiválasztása” az alábbiak és a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és
TOP-1.1.3.-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú projekt egy kihasználatlan, funkcióját vesztett, leromlott
állapotú ipari műemléki épületben valósul meg barnamezős beruházásként. A fejlesztés keretében a Reischl
sörház barokk szárnyának teljes felújítása történik, tetőfelújítással, a szükséges közművek kialakításával,

gépészeti berendezések beépítésével. Az épületben helyet kap egy 57,78 m2-es, illetve egy 26,73 m2-es
üzlettér, egy 16,3 m2-es raktár, egy 26,33 m2-es tároló, egy 19,04 m2-es csomagoló, egy 17,58 m2-es hűtő,
egy 52,02 m2-es közlekedő, valamint egy 30,21 m2-es szociális helység.
Műemléki védelem alatt álló, földszintes részben alápincézett épület, 239,02 m2 alapterületű épület külsőbelső felújítása, ami magába foglalja a szerkezet megerősítési, részleges bontási és újraépítési munkákat.
Funkciója a helyi gazdaságot erősítő üzlet és kiszolgáló terei lesz. Tetőterében a barokk fedélszék kerül
bemutatásra, új építésű lépcsőházon keresztül elérhető módon.
„A Reischl féle sörház felújítása” című és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a
Keszthely belvárosában található Reischl féle sörház és a kapcsolódó alulhasznosított területek teljes körű
rekonstrukciója, amelynek eremdényeképpen a belváros szívében, a helyreállított 2120,13 m2 alapterületű
műemléképületben többfunkciós terek jönnek létre. A sörház 3744,25 m2 alapterületű belső udvarának
teljes körű rekonstrukciója is megvalósul a romos épület-maradványok elbontását követően pihenőpark
kialakítása, amely szervesen kapcsolódik az épület funkcióihoz.
Műemléki védelem alatt álló, többszintes pince csatlakozással rendelkező, tetőtéri beépítéssel kialakítandó
épület. Külső- belső felújítással 2014,22 m2 alapterületű érintett. Az épület jellemzően fszt+ 1+ Tt
kialakítású, felújítás után kialakításra kerül 85,03 m2 alapterületű gasztrokonyha hozzá tartozó étteremmel
és kiszolgáló helyiségekkel; 8 db inkubátor iroda jellemzően 25 m2 alapterülettel; egy 159,37 m2 alapterületű
– valamint 2 db 39,93 m2 alapterületű konferenciaterem, épület- és családtörténeti bemutatótorony; 1 db
belső lift; akadálymentesítés és a kapcsolódó kiszolgáló terek. Új építéssel 105,91 m2 érintett. Bontandó
épületrészek összes alapterülete 118,05 m2. Belső udvar rekonstrukciója, ahol készül belső út, közmű,
kertépítés, parkoló 5980,45 m2. Kaszárnya épület külső felújítása, belső állagmegóvása 68,41 m2.
Egyéb, a projekthez kapcsolódó önkormányzati utak, járdák 412,34 m2, parkoló 615,56 m2 felújítása.
Műemléki törzsszám: 11075
Figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjára, az engedélyekre
és a műszaki tervekre a jelen beszerzés nem tartalmaz restaurálási munkákat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben 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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 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-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 és TOP-2.1.1-15-ZA1-20
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11138 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Reischl sörház felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Investmondi-System Korláltot Felelőségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42897637
Postai cím: Miklós Ut 13. 8/42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: info@investmondi.com
Telefon: +36 704154113
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: 668632274
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:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45212352-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 32. (992 hrsz.), Deák Ferenc
u. 30. (993/1 hrsz.), Deák Ferenc u. (1162 hrsz.), Sörház u. 2. (993/2 hrsz.), Sörház u. (994 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú, valamint „A Reischl féle sörház felújítása” című és
TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projektek kivitelezőjének kiválasztása” az alábbiak és a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és
TOP-1.1.3.-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú projekt egy kihasználatlan, funkcióját vesztett, leromlott
állapotú ipari műemléki épületben valósul meg barnamezős beruházásként. A fejlesztés keretében a Reischl
sörház barokk szárnyának teljes felújítása történik, tetőfelújítással, a szükséges közművek kialakításával,
gépészeti berendezések beépítésével. Az épületben helyet kap egy 57,78 m2-es, illetve egy 26,73 m2-es
üzlettér, egy 16,3 m2-es raktár, egy 26,33 m2-es tároló, egy 19,04 m2-es csomagoló, egy 17,58 m2-es hűtő,
egy 52,02 m2-es közlekedő, valamint egy 30,21 m2-es szociális helység.
Műemléki védelem alatt álló, földszintes részben alápincézett épület, 239,02 m2 alapterületű épület külsőbelső felújítása, ami magába foglalja a szerkezet megerősítési, részleges bontási és újraépítési munkákat.
Funkciója a helyi gazdaságot erősítő üzlet és kiszolgáló terei lesz. Tetőterében a barokk fedélszék kerül
bemutatásra, új építésű lépcsőházon keresztül elérhető módon.
„A Reischl féle sörház felújítása” című és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a
Keszthely belvárosában található Reischl féle sörház és a kapcsolódó alulhasznosított területek teljes körű
rekonstrukciója, amelynek eremdényeképpen a belváros szívében, a helyreállított 2120,13 m2 alapterületű
műemléképületben többfunkciós terek jönnek létre. A sörház 3744,25 m2 alapterületű belső udvarának
teljes körű rekonstrukciója is megvalósul a romos épület-maradványok elbontását követően pihenőpark
kialakítása, amely szervesen kapcsolódik az épület funkcióihoz.
Műemléki védelem alatt álló, többszintes pince csatlakozással rendelkező, tetőtéri beépítéssel kialakítandó
épület. Külső- belső felújítással 2014,22 m2 alapterületű érintett. Az épület jellemzően fszt+ 1+ Tt
kialakítású, felújítás után kialakításra kerül 85,03 m2 alapterületű gasztrokonyha hozzá tartozó étteremmel
és kiszolgáló helyiségekkel; 8 db inkubátor iroda jellemzően 25 m2 alapterülettel; egy 159,37 m2 alapterületű
– valamint 2 db 39,93 m2 alapterületű konferenciaterem, épület- és családtörténeti bemutatótorony; 1 db
belső lift; akadálymentesítés és a kapcsolódó kiszolgáló terek. Új építéssel 105,91 m2 érintett. Bontandó
épületrészek összes alapterülete 118,05 m2. Belső udvar rekonstrukciója, ahol készül belső út, közmű,
kertépítés, parkoló 5980,45 m2. Kaszárnya épület külső felújítása, belső állagmegóvása 68,41 m2.
Egyéb, a projekthez kapcsolódó önkormányzati utak, járdák 412,34 m2, parkoló 615,56 m2 felújítása.

Műemléki törzsszám: 11075
Figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjára, az engedélyekre
és a műszaki tervekre a jelen beszerzés nem tartalmaz restaurálási munkákat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben 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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 870
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: 733602203
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Investmondi-System Korláltot Felelőségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42897637
Postai cím: Miklós Ut 13. 8/42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: info@investmondi.com
Telefon: +36 704154113
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
3.1. Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozói díja, átalányáron:
Nettó vállalási ár összesen: 673.415.132,- Ft
azaz nettó hatszázhetvennégymillió-négyszáztizennégyezer-hatszázötvenkettő Forint
amelyből a
-„„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi
Reischl sörház barokk szárnyában” című és
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú
projektet érintő kivitelezés esetében 156.455.422,¬- Ft,
- „A Reischl féle sörház felújítása” című
és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú
projektet érintő kivitelezés esetében 516.959.710,- Ftgy Forint
Módosított szerződéses feltétel:
A vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozói díja, átalányáron:
Nettó vállalási ár összesen: 733.602.203,- Ft
azaz nettó hétszázharminchárommillió-hatszázkettőezer-kettőszázhárom Forint
amelyből a
-„„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi

Reischl sörház barokk szárnyában” című és
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú
projektet érintő kivitelezés esetében 156.455.422,¬- Ft,
- „A Reischl féle sörház felújítása” című
és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú
projektet érintő kivitelezés esetében 577.146.781,- Ft
Eredeti szerződéses feltétel:
4., Szerződés teljesítési határidői:
Szerződés teljesítésének megkezdése: A szerződés hatálybalépésével egyidejűleg
Részteljesítési határidő I.
(A kivitelezésnek a „Helyi gazdaságfejlesztés
megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház
barokk szárnyában” c. projekttel érintett része
tekintetében): A szerződés hatálybalépésétől számított 566 nap
Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 566 nap
Módosított szerződéses feltétel:
A vállalkozási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szerződés teljesítésének megkezdése: A szerződés hatálybalépésével egyidejűleg
Részteljesítési határidő I.
(A kivitelezésnek a „Helyi gazdaságfejlesztés
megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház
barokk szárnyában” c. projekttel érintett része
tekintetében): A szerződés hatálybalépésétől számított 566 nap
Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 870 nap
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: Lásd VII.1) További információk 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: 673415132 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 733602203 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítást az alábbi, a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti körülmények
indokolják:
„A Reischl féle sörház felújítása” című projekttel érintett rész tekintetében az épület feltárását
követően felmerülő statikai problémák, illetve a megmaradónak tervezett tetőszerkezet anyagában
mutatkozó problémák okán új tartószerkezeti és faanyagvédelmi szakvélemények készültek.
A szakvéleményekből és a feltárási munkák során tett hatósági egyeztetésekből eredően a
tervdokumentációban változások történtek. A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási
Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya által kiadott, 2020. január
23-án jogerőssé vált, ZA-05D/EU/1698-13/2019. számú módosított építési engedélye alapján
pótmunkák váltak szükségessé.

A műszaki tartalmi változások eredményeképpen a vállalkozási díj nettó 60.187.071,- Ft-tal
növekszik.
Az árváltozást eredményező műszaki tartalmi változásokkal szükségszerűen összefügg a teljesítési
határidő változása is, hiszen a módosított tervdokumentáció és a kapcsolódó költségvetés
elkészítésének időszükséglete miatt a Vállalkozó az eredeti határidőben nem tud teljesíteni. Erre
tekintettel a teljesítési határidőt módosítani szükséges.
A módosítást a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja teszi lehetővé, tekintettel arra, hogy az ellenérték
növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja
meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (24199/2020)
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: 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):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felelősségbiztosítási fedezet olimpia sugárzására
Hivatkozási szám: EKR000515872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.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:
Felelősségbiztosítási fedezet olimpia sugárzására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516500-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés mennyisége, a szolgáltatás leírása:
Az MTVA részére szakmai felelősségbiztosítási fedezet nyújtása a 2020. évben megrendezésre kerülő
Olimpiai játékok sugárzására határozott időtartamra, felelősségbiztosítási szerződés keretében, 2019. július
1-től 2021. január 31-ig, az alábbiakban részletezettek szerint.
Az MTVA együttműködési megállapodást (szerződést) kötött a DNI Licensing Limited-del (a továbbiakban:
Discovery) a 2020. évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: NOB) által megrendezésre
kerülő Olimpiai játékok audiovizuális és rádiós közvetítési jogaira vonatkozóan, amely együttműködési
megállapodásban az Olimpiai Játékok közvetítési jogainak továbbértékesítésére jogosult Discovery egyebek
között előírta, hogy az MTVA rendelkezzen szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel az Olimpiai Játékok
közvetítésének esetleges meghiúsulására vonatkozóan.

A Discovery az előbbiek szerinti megállapodásban kikötötte, hogy az MTVA kizárólag olyan gazdasági
szereplővel köthet felelősségbiztosítási szerződést, amely legalább A/VII vagy azzal egyenértékű
minősítéssel rendelkezik az A.M. Best Company, Inc. Best’s Rating besorolása szerint, amely minősítés
meglétéről, besorolásáról és annak URL elérhetőségéről az ajánlatban nyilatkozni kell vagy előbbiek helyett
az A.M. Best Company, Inc. Best’s Rating besorolása szerinti legalább A/VII vagy azzal egyenértékű
minősítést szükséges csatolni az ajánlat részeként. Ajánlatkérő az előbbiekre figyelemmel csak az előbbiek
szerinti minősítésnek megfelelő ajánlattevő ajánlatát fogadja el és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek minősíti az ilyen minősítéssel nem rendelkező gazdasági szereplő(k) ajánlatát.
Az MTVA jelen felelősségbiztosítási szerződéssel a műsorszórási jogok megvásárlásával és azok
felhasználásával kapcsolatosan okozott szerződésen belüli és kívüli károk térítésére kíván szakmai
felelősségbiztosítási fedezetet biztosítani 5.000.000 euró összegben, 10 %-os önrész mellett. A biztosítás
kedvezményezettjei a Discovery és a NOB.
A biztosításnak fedezetet kell nyújtania testi sérülések (beleértve az elhalálozást), vagyoni kár, személyi
sérülés és hirdetési felelősség, így többek közt szakmai felelősség és műsorszolgáltatási felelősség esetére
is, a Discovery-vel kötött együttműködési megállapodásban (szerződésben) foglaltak szerint.
A fedezetnek ki kell terjednie a jogvédelem költségeire is.
Nyertes Ajánlattevő (szerződést teljesítő biztosító) a kockázatviselési időszakon felül 2 év utófedezetet vállal.
További információk a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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:
12474 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felelősségbiztosítási fedezet olimpia sugárzására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/02 (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: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13017103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 78000
Pénznem: EUR
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

66510000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516500-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés mennyisége, a szolgáltatás leírása:
Az MTVA részére szakmai felelősségbiztosítási fedezet nyújtása a 2020. évben megrendezésre kerülő
Olimpiai játékok sugárzására határozott időtartamra, felelősségbiztosítási szerződés keretében, 2019. július
1-től 2021. január 31-ig, az alábbiakban részletezettek szerint.
Az MTVA együttműködési megállapodást (szerződést) kötött a DNI Licensing Limited-del (a továbbiakban:
Discovery) a 2020. évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: NOB) által megrendezésre
kerülő Olimpiai játékok audiovizuális és rádiós közvetítési jogaira vonatkozóan, amely együttműködési
megállapodásban az Olimpiai Játékok közvetítési jogainak továbbértékesítésére jogosult Discovery egyebek
között előírta, hogy az MTVA rendelkezzen szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel az Olimpiai Játékok
közvetítésének esetleges meghiúsulására vonatkozóan.
A Discovery az előbbiek szerinti megállapodásban kikötötte, hogy az MTVA kizárólag olyan gazdasági
szereplővel köthet felelősségbiztosítási szerződést, amely legalább A/VII vagy azzal egyenértékű
minősítéssel rendelkezik az A.M. Best Company, Inc. Best’s Rating besorolása szerint, amely minősítés
meglétéről, besorolásáról és annak URL elérhetőségéről az ajánlatban nyilatkozni kell vagy előbbiek helyett
az A.M. Best Company, Inc. Best’s Rating besorolása szerinti legalább A/VII vagy azzal egyenértékű
minősítést szükséges csatolni az ajánlat részeként. Ajánlatkérő az előbbiekre figyelemmel csak az előbbiek
szerinti minősítésnek megfelelő ajánlattevő ajánlatát fogadja el és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek minősíti az ilyen minősítéssel nem rendelkező gazdasági szereplő(k) ajánlatát.
Az MTVA jelen felelősségbiztosítási szerződéssel a műsorszórási jogok megvásárlásával és azok
felhasználásával kapcsolatosan okozott szerződésen belüli és kívüli károk térítésére kíván szakmai
felelősségbiztosítási fedezetet biztosítani 5.000.000 euró összegben, 10 %-os önrész mellett. A biztosítás
kedvezményezettjei a Discovery és a NOB.
A biztosításnak fedezetet kell nyújtania testi sérülések (beleértve az elhalálozást), vagyoni kár, személyi
sérülés és hirdetési felelősség, így többek közt szakmai felelősség és műsorszolgáltatási felelősség esetére
is, a Discovery-vel kötött együttműködési megállapodásban (szerződésben) foglaltak szerint.
A fedezetnek ki kell terjednie a jogvédelem költségeire is.
Nyertes Ajánlattevő (szerződést teljesítő biztosító) a kockázatviselési időszakon felül 2 év utófedezetet vállal.
További információk a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében.
(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: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78000
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Internetcím(ek): (URL) www.generali.hu
Fax: +36 13017103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Jelen szerződésmódosítás nem minősül lényeges módosításnak, tekintettel arra, hogy
a) a módosítás az eredeti szerződéses feltételektől eltérő lényeges feltételeket - illetve olyan
feltételeket, amelyek folytán 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 - nem határoz meg,
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, és
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre
nem terjeszti ki.
Módosítás mértéke:
A szerződésben rögzített egyik Biztosított személynek/Kedvezményezettnek (Discovery) DCSL
Társaságra történő módosítás.
A Discovery tájékoztatása alapján a Discovery - egy belső átszervezési folyamat részeként 2020. október 21. napján kezdődő hatállyal átruházta a Megállapodásban rögzített jogait és
kötelezettségeit (üzleti tevékenységét) a Discovery cégcsoport egy másik társaságára, Discovery
Corporate Services Limited (DCSL) Társaságra.
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 szerződésben rögzített egyik Biztosított személynek/
Kedvezményezettnek (Discovery) DCSL Társaságra történő módosítása történt meg, mely
Ajánlatkérő számára nem volt előre látható.
A Discovery tájékoztatása alapján a Discovery - egy belső átszervezési folyamat részeként 2020. október 21. napján kezdődő hatállyal átruházta a Megállapodásban rögzített jogait és
kötelezettségeit (üzleti tevékenységét) a Discovery cégcsoport egy másik társaságára, Discovery
Corporate Services Limited (DCSL) Társaságra.
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: 78000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78000 Pénznem: EUR
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:

A szerződés módosítás III.1. pontja értelmében a Discovery hozzájárulás megtörtént, így a II. számú
szerződés módosítás hatályos.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nemzeti Sportközpontok (24472/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei Út 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
Telefon: +36 302191069
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NSK tanuszodái épületfelügyelet kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001618062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45231400-9
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:
NSK tanuszodái épületfelügyelet kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31154000-0

További tárgyak:

31200000-8

Kiegészítő szójegyzék

45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: II.1.6 és II.2.4. pontban leírtak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.1.4. pont szerint.
teljesítés helye:
Bélapátfalva, Sportpálya 966 hrsz.; Csenger, Hunyadi János u. 1063/1. hrsz.; Edelény, Borsodi út 36.; Gyál,
Pesti út 78-84.; Putnok, Gárdonyi út, 1130/4. hrsz.; Tokaj, Bartók Béla út 3.; Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u.
73. Sárbogárd, Sport u. 1083/2. hrsz.; Derecske, Kossuth u. 18/A.; Dunakeszi, Molnár F. köz 73/35. hrsz.;
Mezőcsát, 3272/7. hrsz.; Fehérgyarmat, Piac sor 1005/1. hrsz.; Kemecse, Móricz u. 44.; Szob, Széchenyi
sétány 579. hrsz.; Sümeg, Cseh László u. 543/2. hrsz.; Baktalórántháza, Csűröskert utca 576/1. hrsz.;
Abádszalók, Strand u. 2.; Füzesgyarmat, Kossuth u. 88.; Törökszentmiklós, Batthyányi u. 3995. hrsz.;

Balassagyarmat, Ipolypart u. 3186/2. hrsz.; Enying, Szabadság tér 16.; Sásd, Dózsa Gy. u. 34. 111/1 hrsz.
településeken található a Megrendelő kezelésében lévő tanuszodák teljes területét.
(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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07780 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NSK tanuszodái épületfelügyelet kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/27 (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: WELLTECH Épületgépészeti, Fővállalkozási Mérnöki Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45902512
Postai cím: BÉCSI ÚT 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.adrian@welltech.hu
Telefon: +36 12508210
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: 199596433
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):

45231400-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

31154000-0

További tárgyak:

31200000-8
45231400-9

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: II.1.6 és II.2.4. pontban leírtak

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.1.4. pont szerint.
teljesítés helye:
Bélapátfalva, Sportpálya 966 hrsz.; Csenger, Hunyadi János u. 1063/1. hrsz.; Edelény, Borsodi út 36.; Gyál,
Pesti út 78-84.; Putnok, Gárdonyi út, 1130/4. hrsz.; Tokaj, Bartók Béla út 3.; Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u.
73. Sárbogárd, Sport u. 1083/2. hrsz.; Derecske, Kossuth u. 18/A.; Dunakeszi, Molnár F. köz 73/35. hrsz.;
Mezőcsát, 3272/7. hrsz.; Fehérgyarmat, Piac sor 1005/1. hrsz.; Kemecse, Móricz u. 44.; Szob, Széchenyi
sétány 579. hrsz.; Sümeg, Cseh László u. 543/2. hrsz.; Baktalórántháza, Csűröskert utca 576/1. hrsz.;
Abádszalók, Strand u. 2.; Füzesgyarmat, Kossuth u. 88.; Törökszentmiklós, Batthyányi u. 3995. hrsz.;
Balassagyarmat, Ipolypart u. 3186/2. hrsz.; Enying, Szabadság tér 16.; Sásd, Dózsa Gy. u. 34. 111/1 hrsz.
településeken található a Megrendelő kezelésében lévő tanuszodák teljes területét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 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: 204334134
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WELLTECH Épületgépészeti, Fővállalkozási Mérnöki Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45902512
Postai cím: BÉCSI ÚT 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.adrian@welltech.hu
Telefon: +36 12508210
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Telephelyen elhelyezett számítógép Intel processzorral, 4 GB RAM, 500 GB HDD, billentyűzettel,
egérrel, 22" FullHD monitorral, WIN 7 Pro 32 Bit Eng. operációs rendszerrel, amely csak és kizárólag
az épület felügyeleti program futtatására használható.
Szünetmentes tápegység: felügyeleti központ részére, 600VA/360W 7 perc terhelésnél.
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: Beruházás vonatkozásában, tekintettel arra, az elsőként elkészült
létesítmény próbaüzeme során jutott a Felek tudomására, hogy a helyileg telepített épületfelügyeleti
rendszerhez tartozó alrendszerek erőforrás igénye esetenként magasabb, mint a Műszaki
Dokumentációban leírt kliens gépek által nyújtható teljesítmény, mely azt eredményezi, hogy a
0-24 órás használat közben fennállhat a pillanatnyi elakadás és a téves adatküldés lehetősége.
A MD. rögzített 2 db kliens számítógép helyett 9 db, hardveresen erősebb, a távoli használatra

alkalmas laptop, asztali gép és tablet beszerzése vált szükségessé, melyek lehetővé teszik a
későbbiekben átadandó új tanuszodák központi rendszerhez való csatlakoztatásának lehetőségét
(távoli elérhetőség, későbbi bővíthetőség, külső és belső informatikai támogatottság) és elősegítik a
régionkénti kezelhetőséget, mely a régi lokális rendszerek használatával már lenne maradéktalanul
megvalósítható. A tanuszodákat épületfelügyeleti rendsz. zavartalan működ.
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: 199596433 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 204334134 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (24827/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Virág Péter
Telefon: +36 309308737
E-mail: virag.peter@nfsi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90954612
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András
Telefon: +36 13914610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „MJB építési beruházás”
Hivatkozási szám: EKR000854542020
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: „MJB építési beruházás”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45453100-8

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1023 Budapest, II. ker. Frankel Leó út 48. hrsz: 14488
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A beruházás fő elemei:
Kerítés:
Az épület utcafronti részén 22,00 méter hosszúságban új acél lamellás kerítés és tolókapu, illetve
kis bejárati kapu helyezendő el. Acél lamellás kerítés, tolókapu, és a kis bejárati kapu a lakatos
konszignáció szerint készítendő. Kerítés elemek acél oszlopközökben helyezendők el. Az új kerítés
szakaszon betonalapozás készül mely 25x25 cm és alsó síkja – 0,80 m mélységben. Pontos méretei
alapozási tervlap tartalmazza. Tolókapúnak mozgatása sínrendszeren történik a térburkolaton.
Kiskapu erősített zsanéros kapcsolattal és benne lévő zárszerkezettel működtethető, távvezérelhető.
Konténer, podeszt, előtető:
Barlang bejárati részénél egy előregyártott modul méretű konténer kerül helyszínen összeszerelésre.
Konténer térburkolattól elemelve barlang bejárati padlószintjére kerül. Az emelés kibetonozott
zsalukő segítségével történik mely az alapozásra helyezendő. Konténer és barlang padlószintjével
megegyező ezzel egy szinten egy acél szerelt csavarozott szerkezet építendő lakatos konszignáció
alapján, mely pontalapokon támaszkodik.
Térburkolat:
A terület korszerűsítéséhez elengedhetetlen a térburkolat cseréje. Jelenleg a Népfürdő körül
kaviccsal van fedve a tér és a közlekedő sávok a barlang bejáratához. A Fürdő épületététől
a telek északi oldalán található épülethez részben kőburkolatú, részben beton járda vezet. A
tervezési terület felújítása során a kavics helyére szilárd útburkolat kerül mely fugahézagos, és nagy
mértékben vízáteresztő. A kiszolgáló épülethez vezető utak is megújulnak. Összekötő falszakasz
és támfal dzsámi felöli oldalán is szintén térburkolat lesz, dzsámi oldalfalától drénlemez elválasztó
használandó.
Vízelvezetés:
A tervezési területen a réteg-és szivárgó vizek elvezetésére szivárgót építünk. A szivárgóban
összegyűjtött és tetőre hulló csapadékvizet és a (csápos kutakat elvezető) csatornába kötjük.
A tervezett összefolyók lombkosaras kivitelűek. Az épületek körüli szilárd burkolaton a meglévő
látszó felületfolyókákkal, valamint az épületek közvetlen közelében tisztítható vonalmenti folyókák
biztosítják. (pl. ACO vagy műszakilag azzal egyenértékű) A szivárgó kialakításáról a víz-csatorna
terv rendelkezik.
A dzsámi előtti területen olajfogóval felszerelt összefolyók kerülnek beépítésre. A vezetékek anyaga
KG/PVC vezeték. A telek erőteljes lejtése miatt, a szükséges helyeken tisztító és bukó aknák
beépítés szükséges. Az összegyűjtött esővíz elvezetése telken belüli szikkasztással történik
A domboldalból származó eső-és rétegvizeket jelenleg gyűjtőcsatornákba vezetik ennek egy
szakasza meghosszabbodik és kiegészül, a terület északi oldalán, a meglévő NA600-as esővíz
elvezető csatornába kötve.
Tómeder rehabilitáció
A darabos törmelékeket a mederből el kell távolítani. Feladat a tófenék felének, valamint a vályú
iszaptalanítása. A munkák során keletkező zagy megfelelő kezeléséről, illetve elszállításáról
gondoskodni kell. Tófenék tisztításánál figyelembe kell venni tófenéken mélyebben elhelyezett kút
gyűrűket, melyekben ültetve különféle tavirózsák vannak. Munkálatok során ezeknek a megóvására
ügyelni kell.
Támfal:
Fürdőépület melletti résznél egy átjáró kerül kialakításra melyhez sziklabontás elengedhetetlen.
Kiemelt terület megtámasztása egy „L” geometriájú szögtámfallal történik. Legmagasabb pontja
2,70 méter míg folyamatában csökken 17cm-ig. Támfal állékonyságát kibetonozott vasalt zsalukő
falazat biztosítja, melynek 40 cm vastag lemezalapja van. Részletes méretei és leírását támfalterv
tartalmazza.
Jellemző mennyiségek:
• 22 fm Új acéllamellás kerítés tolókapuval és kiskapuval, kaputelefonnal, tolókapu motorral,
elektromos bekötéssel.
• 1 db Tároló konténer összeszerelése helyszínen előre készített alappillérekre, elektromos bekötése
• 1 db emelvényre felvezető rámpa konszignáció szerint
• 1 db podeszt konszignáció szerint
• 1 db rámpa konszignáció szerint
• 1 db lejáró szerkezet készítése konszignáció szerint
• 1 klt. kültéri világítás kialakítása
• 30 fm új acél korlát készítése

• 495 m2 felületen térkőburkolás a szükséges bontási és földmunkákkal, valamint vízelvezetés
kialakításával
• 3 db vízgyűjtő akna kialakítása
• 1 klt. szikkasztó rendszer kialakítása (STORMBOX)
• 1 klt vb támfal készítése
• 20 nap tó meder tisztítása zagyszivattyúval
• 40 nap tó meder tisztítása, darabos törmelék bontása kitermelés víz alól, csónakba, és partra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
20775 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „MJB építési beruházás”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/11/03 (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: "Guriga '98" és Társa Építőipari és Vállalkozói Kft."
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89517525
Postai cím: Gárdonyi Géza Utca 22.
Város: Zsombó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6792
Ország: Magyarország
E-mail: gurigakft@yahoo.com
Telefon: +36 203338319
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: 98212339
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:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1023 Budapest, II. ker. Frankel Leó út 48. hrsz: 14488

VI.1.4)

A közbeszerzés mennyisége: A beruházás fő elemei:
Kerítés:
Az épület utcafronti részén 22,00 méter hosszúságban új acél lamellás kerítés és tolókapu, illetve
kis bejárati kapu helyezendő el. Acél lamellás kerítés, tolókapu, és a kis bejárati kapu a lakatos
konszignáció szerint készítendő. Kerítés elemek acél oszlopközökben helyezendők el. Az új kerítés
szakaszon betonalapozás készül mely 25x25 cm és alsó síkja – 0,80 m mélységben. Pontos méretei
alapozási tervlap tartalmazza. Tolókapúnak mozgatása sínrendszeren történik a térburkolaton.
Kiskapu erősített zsanéros kapcsolattal és benne lévő zárszerkezettel működtethető, távvezérelhető.
Konténer, podeszt, előtető:
Barlang bejárati részénél egy előregyártott modul méretű konténer kerül helyszínen összeszerelésre.
Konténer térburkolattól elemelve barlang bejárati padlószintjére kerül. Az emelés kibetonozott
zsalukő segítségével történik mely az alapozásra helyezendő. Konténer és barlang padlószintjével
megegyező ezzel egy szinten egy acél szerelt csavarozott szerkezet építendő lakatos konszignáció
alapján, mely pontalapokon támaszkodik.
Térburkolat:
A terület korszerűsítéséhez elengedhetetlen a térburkolat cseréje. Jelenleg a Népfürdő körül
kaviccsal van fedve a tér és a közlekedő sávok a barlang bejáratához. A Fürdő épületététől
a telek északi oldalán található épülethez részben kőburkolatú, részben beton járda vezet. A
tervezési terület felújítása során a kavics helyére szilárd útburkolat kerül mely fugahézagos, és nagy
mértékben vízáteresztő. A kiszolgáló épülethez vezető utak is megújulnak. Összekötő falszakasz
és támfal dzsámi felöli oldalán is szintén térburkolat lesz, dzsámi oldalfalától drénlemez elválasztó
használandó.
Vízelvezetés:
A tervezési területen a réteg-és szivárgó vizek elvezetésére szivárgót építünk. A szivárgóban
összegyűjtött és tetőre hulló csapadékvizet és a (csápos kutakat elvezető) csatornába kötjük.
A tervezett összefolyók lombkosaras kivitelűek. Az épületek körüli szilárd burkolaton a meglévő
látszó felületfolyókákkal, valamint az épületek közvetlen közelében tisztítható vonalmenti folyókák
biztosítják. (pl. ACO vagy műszakilag azzal egyenértékű) A szivárgó kialakításáról a víz-csatorna
terv rendelkezik.
A dzsámi előtti területen olajfogóval felszerelt összefolyók kerülnek beépítésre. A vezetékek anyaga
KG/PVC vezeték. A telek erőteljes lejtése miatt, a szükséges helyeken tisztító és bukó aknák
beépítés szükséges. Az összegyűjtött esővíz elvezetése telken belüli szikkasztással történik
A domboldalból származó eső-és rétegvizeket jelenleg gyűjtőcsatornákba vezetik ennek egy
szakasza meghosszabbodik és kiegészül, a terület északi oldalán, a meglévő NA600-as esővíz
elvezető csatornába kötve.
Tómeder rehabilitáció
A darabos törmelékeket a mederből el kell távolítani. Feladat a tófenék felének, valamint a vályú
iszaptalanítása. A munkák során keletkező zagy megfelelő kezeléséről, illetve elszállításáról
gondoskodni kell. Tófenék tisztításánál figyelembe kell venni tófenéken mélyebben elhelyezett kút
gyűrűket, melyekben ültetve különféle tavirózsák vannak. Munkálatok során ezeknek a megóvására
ügyelni kell.
Támfal:
Fürdőépület melletti résznél egy átjáró kerül kialakításra melyhez sziklabontás elengedhetetlen.
Kiemelt terület megtámasztása egy „L” geometriájú szögtámfallal történik. Legmagasabb pontja
2,70 méter míg folyamatában csökken 17cm-ig. Támfal állékonyságát kibetonozott vasalt zsalukő
falazat biztosítja, melynek 40 cm vastag lemezalapja van. Részletes méretei és leírását támfalterv
tartalmazza.
Jellemző mennyiségek:
• 22 fm Új acéllamellás kerítés tolókapuval és kiskapuval, kaputelefonnal, tolókapu motorral,
elektromos bekötéssel.
• 1 db Tároló konténer összeszerelése helyszínen előre készített alappillérekre, elektromos bekötése
• 1 db emelvényre felvezető rámpa konszignáció szerint
• 1 db podeszt konszignáció szerint
• 1 db rámpa konszignáció szerint
• 1 db lejáró szerkezet készítése konszignáció szerint
• 1 klt. kültéri világítás kialakítása
• 30 fm új acél korlát készítése
• 495 m2 felületen térkőburkolás a szükséges bontási és földmunkákkal, valamint vízelvezetés
kialakításával

• 3 db vízgyűjtő akna kialakítása
• 1 klt. szikkasztó rendszer kialakítása (STORMBOX)
• 1 klt vb támfal készítése
• 20 nap tó meder tisztítása zagyszivattyúval
• 40 nap tó meder tisztítása, darabos törmelék bontása kitermelés víz alól, csónakba, és partra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98212339
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Guriga '98" és Társa Építőipari és Vállalkozói Kft."
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89517525
Postai cím: Gárdonyi Géza Utca 22.
Város: Zsombó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6792
Ország: Magyarország
E-mail: gurigakft@yahoo.com
Telefon: +36 203338319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A Vállalkozási szerződés 1. számú módosításának tárgya:
Felek a Vállalkozási szerződés, Teljesítési határidők és fizetési ütemezés címet viselő bekezdés
4.1.4 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 1. számú módosítására azért kerül sor, mert a
lakatos konszignációban szereplő LK8 jelű Konténer szállítása, helyszíni szerelése a Covid-19
koronavírussal kapcsolatos pandémiás akadályoztatások miatt, a rögzített végteljesítési határidőre
nem lehetséges.
Jelen szerződésmódosítás értelmében a munka teljesítésének véghatárideje 2021. március 08.
napja.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjával összhangban, a jelen
szerződésmódosítás szükségességét jelentő körülmények olyan körülmények, amelyeket a
Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá a jelen szerződés-módosítás
nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és a Szerződés szerinti ellenérték nem
növekszik.
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: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 1. számú
módosítására azért kerül sor, mert a lakatos konszignációban szereplő LK8 jelű Konténer szállítása,
helyszíni szerelése a Covid-19 koronavírussal kapcsolatos pandémiás akadályoztatások miatt, a
rögzített végteljesítési határidőre nem lehetséges.
Jelen szerződésmódosítás értelmében a munka teljesítésének véghatárideje 2021. március 08.
napja.

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjával összhangban, a jelen
szerződésmódosítás szükségességét jelentő körülmények olyan körülmények, amelyeket a
Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá a jelen szerződés-módosítás
nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és a Szerződés szerinti ellenérték nem
növekszik.
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: 98212339 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 98212339 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen szerződésmódosítás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben
Felek nem egy időben és/vagy helyen írnak alá, jelen szerződésmódosítás a később aláíró Fél
aláírásának napján lép hatályba.
Felek által 2020. november 03. napján aláírt Vállalkozási szerződés pontjai - annak a 4.1.4. pontban
foglaltak kivételével - változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/12/28 (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

Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft (24841/2020)
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: Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25773213
Postai cím: Szabó Pál Utca 39
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gémesi Csanád
Telefon: +36 202272999
E-mail: otvossportkft@gmail.com
Fax: +36 202272999
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://godollofencing.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vívócsarnok kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001167342019
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:
Vívócsarnok kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Gödöllő, Isaszegi út 6-8., hrsz.: 5556/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gödöllő, Isaszegi út 6-8. szám alatti, Hajós Alfréd Általános Iskola Szabadtéri Sporttelep területén
épülő vívó csarnok kivitelezési munkáinak elvégzése a teljesítési határidő prognosztizált egyösszegű
átalányáron az alábbi főbb mennyiségi és műszaki adatok szerint, a 2019. november 7-én és 13-án
megtartott tárgyalások keretében módosított műszaki tartalom elsődleges figyelembevétele mellett:
Egy iskolai szilárd felületű kosárlabda pálya helyére épül az új vívó edzőterem, a Rákos patak
szomszédságában.
Az épület egy földszintes edzőteremből és egy két szintes fejépület részből áll, ahol a női, férfi, bírói öltözők,
vizesblokkok, akadálymentes WC, szertár, iroda, pihenő rész és a küzdőtérre rálátást biztosító galéria kerül
elhelyezésre.
Az épület egységes magastetős - nyeregtető.

Az épülethez az Isaszegi útról új bejárat - közúti csatlakozás, 6 m széles belső út, 7 db 5,0 x 2,50 m széles
parkoló készül 342 m2 beton térkő burkolattal.
Beépített terület: 782,5 m2
Hasznos alapterület: 824,2 m2
A küzdőtér nettó területe: 536,5 m2
Az épület sajtolt-vibrátolt cölöpalapozással készül, hasznos cölöphossz 6m, a 22 x 22 cm cölöpök összes
hossza 676 fm.
Az épület szerkezete két egymástól dilatált vasbeton keretvázas épületrészből áll. A csarnok rész monolit
vasbeton pillérvázas Porotherm 30 kitöltő falazattal, a két szintes rész Phorotherm 30 felmenő falazattal
készül. Belső válaszfalak anyaga PTH 10 és 10 cm vtg, gipszbeton a vasbeton lépcsőnél. A kétszintes rész
födéme 23cm, illetve 22 cm vastag monolit vasbeton szerkezet.
Tetőszerkezet mind két épületrész felett fa szerkezetű nyeregtető.
Küzdőtér lengő sportpadló, Extrem Grabo Sport 8 mm vtg. pvc felülettel. Egyéb helyeken csúszásmentes
gres lap.
Fűtés: öltöző épületben 140 KW gázkazánnal meleg vizes radiátoros fűtés, a küzdőtérben álmennyezeti
síkban szerelt gáz feketén sugárzók kerülnek elhelyezésre. Használati melegvíz – ellátás 1000 literes
melegvíz tárolóból melyet cirkogejzer és napkollektor fűt. Szellőzés a zuhanyzókban, öltözőkben
ventilátorral.
Csapadékvíz 5 m3-es tartályba gyűjtődik locsolásra. túlfolyó a Rákos patakba vezet.
Villamos energia igény világításra 5-8 KW, gépészetnek 1-2 KW, Egyebek 5 KW. Villámvédelem készül.
A kivitelezés kettő ütemben készül:
1. ütem: a területre az új közúti bejárat építése beton szinten, felvonulás, bontás, tereprendezés,
cölöpalapozás, vasbeton szerkezetek, homlokzati falazat építése.
2. ütem: tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás, kiegészítő munkák, válaszfalazás, padló hő és
vízszigetelés, aljzatbetonozás, elektromos és gépész alapvezetékezés, homlokzati állványozás, homlokzati
hőszigetelés, vakolás, bádogozás befejezése, védőháló szerelés, külső munkák – gépészet, elektromos,
út, parkoló, belső állvány, szárazépítés, vakolás, belső ács munka, belső hőszigetelés, teljes befejezés –
burkolás, festés, szerelvényezés, beüzemelés.
Megrendelő a 2. ütem keretében elvégzendő kivitelezési munkákat opcionális (külön erre vonatkozó
kifejezett nyilatkozata alapján megrendelendő) tételként határozza meg.
Megrendelő rögzíti, hogy az opcionális feladatok megrendelésére nem köteles, azok elmaradásáért vele
szemben Vállalkozó semmilyen díj- vagy költségtérítési igénnyel nem léphet fel. Megrendelő az opcionális
tételek szerinti kivitelezési munkák elvégzését a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, de
előzetesen Vállalkozóval egyeztetve, a teljesítési határidő és az opcionális tételekre vonatkozó vállalkozási
díj változatlansága mellett
- a tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás esetében legkésőbb 2020. február 1-ig,
- a homlokzati nyílászárók esetében legkésőbb 2020. április 1-ig,
- minden más kivitelezési feladat esetében pedig 2020. június 1-ig.
jogosult megrendelni.
A szerződés teljesítési határidői:
Az 1. ütem teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): a
szerződés hatálybalépésétől számított 170. nap.
A 2. ütemben meghatározott bármely kivitelezési munka teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): 2020. december 31.
További információt a műszaki leírás tartalmazza. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése
értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően
az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes
tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben
egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg
megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával
a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a
változtatást.
(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: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/30 (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:
00449 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vívócsarnok kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11796675
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkomplex.hu
Telefon: +36 204559823
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: 446490984
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Gödöllő, Isaszegi út 6-8., hrsz.: 5556/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gödöllő, Isaszegi út 6-8. szám alatti, Hajós Alfréd Általános Iskola Szabadtéri Sporttelep területén
épülő vívó csarnok kivitelezési munkáinak elvégzése a teljesítési határidő prognosztizált egyösszegű
átalányáron az alábbi főbb mennyiségi és műszaki adatok szerint, a 2019. november 7-én és 13-án
megtartott tárgyalások keretében módosított műszaki tartalom elsődleges figyelembevétele mellett:
Egy iskolai szilárd felületű kosárlabda pálya helyére épül az új vívó edzőterem, a Rákos patak
szomszédságában.
Az épület egy földszintes edzőteremből és egy két szintes fejépület részből áll, ahol a női, férfi, bírói öltözők,
vizesblokkok, akadálymentes WC, szertár, iroda, pihenő rész és a küzdőtérre rálátást biztosító galéria kerül
elhelyezésre.
Az épület egységes magastetős - nyeregtető.

Az épülethez az Isaszegi útról új bejárat - közúti csatlakozás, 6 m széles belső út, 7 db 5,0 x 2,50 m széles
parkoló készül 342 m2 beton térkő burkolattal.
Beépített terület: 782,5 m2
Hasznos alapterület: 824,2 m2
A küzdőtér nettó területe: 536,5 m2
Az épület sajtolt-vibrátolt cölöpalapozással készül, hasznos cölöphossz 6m, a 22 x 22 cm cölöpök összes
hossza 676 fm.
Az épület szerkezete két egymástól dilatált vasbeton keretvázas épületrészből áll. A csarnok rész monolit
vasbeton pillérvázas Porotherm 30 kitöltő falazattal, a két szintes rész Phorotherm 30 felmenő falazattal
készül. Belső válaszfalak anyaga PTH 10 és 10 cm vtg, gipszbeton a vasbeton lépcsőnél. A kétszintes rész
födéme 23cm, illetve 22 cm vastag monolit vasbeton szerkezet.
Tetőszerkezet mind két épületrész felett fa szerkezetű nyeregtető.
Küzdőtér lengő sportpadló, Extrem Grabo Sport 8 mm vtg. pvc felülettel. Egyéb helyeken csúszásmentes
gres lap.
Fűtés: öltöző épületben 140 KW gázkazánnal meleg vizes radiátoros fűtés, a küzdőtérben álmennyezeti
síkban szerelt gáz feketén sugárzók kerülnek elhelyezésre. Használati melegvíz – ellátás 1000 literes
melegvíz tárolóból melyet cirkogejzer és napkollektor fűt. Szellőzés a zuhanyzókban, öltözőkben
ventilátorral.
Csapadékvíz 5 m3-es tartályba gyűjtődik locsolásra. túlfolyó a Rákos patakba vezet.
Villamos energia igény világításra 5-8 KW, gépészetnek 1-2 KW, Egyebek 5 KW. Villámvédelem készül.
A kivitelezés kettő ütemben készül:
1. ütem: a területre az új közúti bejárat építése beton szinten, felvonulás, bontás, tereprendezés,
cölöpalapozás, vasbeton szerkezetek, homlokzati falazat építése.
2. ütem: tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás, kiegészítő munkák, válaszfalazás, padló hő és
vízszigetelés, aljzatbetonozás, elektromos és gépész alapvezetékezés, homlokzati állványozás, homlokzati
hőszigetelés, vakolás, bádogozás befejezése, védőháló szerelés, külső munkák – gépészet, elektromos,
út, parkoló, belső állvány, szárazépítés, vakolás, belső ács munka, belső hőszigetelés, teljes befejezés –
burkolás, festés, szerelvényezés, beüzemelés.
Megrendelő a 2. ütem keretében elvégzendő kivitelezési munkákat opcionális (külön erre vonatkozó
kifejezett nyilatkozata alapján megrendelendő) tételként határozza meg.
Megrendelő rögzíti, hogy az opcionális feladatok megrendelésére nem köteles, azok elmaradásáért vele
szemben Vállalkozó semmilyen díj- vagy költségtérítési igénnyel nem léphet fel. Megrendelő az opcionális
tételek szerinti kivitelezési munkák elvégzését a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, de
előzetesen Vállalkozóval egyeztetve, a teljesítési határidő és az opcionális tételekre vonatkozó vállalkozási
díj változatlansága mellett
- a tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás esetében legkésőbb 2020. február 1-ig,
- a homlokzati nyílászárók esetében legkésőbb 2020. április 1-ig,
- minden más kivitelezési feladat esetében pedig 2020. június 1-ig.
jogosult megrendelni.
A szerződés teljesítési határidői:
Az 1. ütem teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): a
szerződés hatálybalépésétől számított 170. nap.
A 2. ütemben meghatározott bármely kivitelezési munka teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): 2020. december 31.
További információt a műszaki leírás tartalmazza. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése
értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően
az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes
tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben
egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg
megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával
a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a
változtatást.
(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: 2020/01/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/01 (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:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 446490984
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11796675
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkomplex.hu
Telefon: +36 204559823
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Megrendelő a második ütem keretében elvégzendő kivitelezési munkákat opcionális (külön erre
vonatkozó kifejezett nyilatkozata alapján megrendelendő) tételként határozta meg a Szerződésben.
A Szerződés IV.1. pontja értelmében Megrendelő az opcionális tételek szerinti kivitelezési munkák
elvégzését a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, de előzetesen Vállalkozóval
egyeztetve, a teljesítési határidő és az opcionális tételekre vonatkozó vállalkozási díj változatlansága
mellett
- a tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás esetében legkésőbb 2020. február 1-ig,
- a homlokzati nyílászárók esetében legkésőbb 2020. április 1-ig,
- minden más kivitelezési feladat esetében pedig 2020. június 1-ig.
jogosult megrendelni.
A Szerződés V.4. pontja szerint a második ütemben meghatározott bármely kivitelezési munka
teljesítésének véghatárideje 2020. december 31. A Szerződésben rögzítésre került, hogy
amennyiben az opcionális munkák megrendelésére az IV.1. pontjában meghatározott határidőig
nem kerül sor, de a szerződés hatálya alatt Megrendelő erre vonatkozó igényét jelzi Vállalkozó felé,
abban az esetben Felek – amennyiben szükséges - a szerződés módosítása keretében állapodnak
meg a második ütem körében meghatározott és elvégzendő kivitelezési feladatok teljesítési
határidejéről.
A beruházás fedezetét a BMSK Zrt.-vel kötött támogatási szerződések alapján folyósított támogatás
biztosítja. A támogatás biztosíthatóságához a felhasználási időszak módosítása vált szükségessé,
amelynek folyamata a Megrendelőnek fel nem róható okból jelentősen elhúzódott, így a támogatási
összegek folyósítására sem került sor az eredetileg tervezett ütemezés szerint. Erre tekintettel
Megrendelő az opcionális munkák megrendelésére a Szerződésben rögzített határidőben nem
volt képes: a bádogozási feladatok esetében a 2020. február 1-i határidő helyett, csak 2020. június
3-án, a homlokzati nyílászárókat érintő feladatok esetében a 2020. április 1-i határidő helyett
2020. szeptember 23-án, minden más feladat esetében a 2020. június 1-i határidő helyett 2020.
szeptember 23-án került abba a helyzetbe, hogy a beruházáshoz szükséges fedezettel rendelkezzen
és azok elvégzésére megrendelést adjon.
A fenti ismertetett körülményekre tekintettel Felek a Szerződés V.4. pontjában rögzített, az opcionális
munkák teljesítésének határidejét (2020. december 31.) - a Kbt. a 141. § (6) bekezdésében foglalt
rendelkezésre tekintettel - az alábbiak szerint módosítják:
a kivitelezési munkák teljesítésének véghatárideje (a műszaki átadás-átvételi eljárás
megkezdésének napja): 2021. április 1.
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 beruházás fedezetét a BMSK Zrt.-vel kötött támogatási
szerződések alapján folyósított támogatás biztosítja. A támogatás biztosíthatóságához a
felhasználási időszak módosítása vált szükségessé, amelynek folyamata a Megrendelőnek fel
nem róható okból jelentősen elhúzódott, így a támogatási összegek folyósítására sem került
sor az eredetileg tervezett ütemezés szerint. Erre tekintettel Megrendelő az opcionális munkák
megrendelésére a Szerződésben rögzített határidőben nem volt képes: a bádogozási feladatok
esetében a 2020. február 1-i határidő helyett, csak 2020. június 3-án, a homlokzati nyílászárókat
érintő feladatok esetében a 2020. április 1-i határidő helyett 2020. szeptember 23-án, minden más
feladat esetében a 2020. június 1-i határidő helyett 2020. szeptember 23-án került abba a helyzetbe,
hogy a beruházáshoz szükséges fedezettel rendelkezzen és azok elvégzésére megrendelést adjon.
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: 446490984 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 446490984 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Siófok Város Önkormányzata (24206/2020)
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: Siófok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47443684
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gergő Dániel
Telefon: +36 203184056
E-mail: varga.gergodaniel@siofok.hu
Fax: +36 84504102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://siofok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Rózsakert megújítása"
Hivatkozási szám: EKR000804802020
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: Sétányépítés
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: HU232 A teljesítés helye: Siófok, hrsz: 6756/1 és 6756/2. Az építési beruházás helyszíne
a siófoki hajóállomás és nagystrand között
elhelyezkedő ún. Rózsakert, mely egy helyi védelem alatt álló történelmi közpark.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb
dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés
ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza.
1. rész elvégzendő főbb feladatok (1.-5.):
1.Előkészítő sétánybontási munkák: A sétány mellett közvetlenül álló 18 db beton- fa szerkezetű
padok elbontása az alapokkal együtt. Elbontásra kerülnek továbbiakban a hulladékgyűjtő edények,
tiltó táblák, valamint a munkaterület keleti végpontja közelében egy beton geodéziai alappont
is. Meglévő gyöngykavics burkolatú sétányt átlagosan 30 cm vtg-ban, teljes szélességben,
szakaszonként meglévő szegélyekkel együtt kell elbontani, a kitermelt anyagot el kell szállítani. A
tervezett új sétány tükre átlagosan 60 cm vtg., jellemzően jelenleg zöldfelület. Az 1650 m2-es új
sétányból 200 m2 a régi nyomvonalán halad (letöréstől a strandbejáratig, illetve Porecs térig.) A

kitermelt anyag (1450 m2*0,6 m= 870 m3) egy részét, átlagosan 20 cm vtg-ban az elbontott sétány
űrmedrébe kell betölteni 1240 m2-200 m2= 1040 m2 * 0,2 m= 208 m3), a maradékot (662 m3) el kell
szállítani. A fotóponthoz tervezett, 23 x 1,5 m gyöngykavicsos sétányhoz átlagosan 25 cm-es tükör
készül (8,6 m3).
2. Burkolatépítési munkák: A balatoni partvédőmű beton gerendájának esztétikai felújítása,
amely egy előre gyártott új betonelem elhelyezését jelenti. A sétány lehatárolása kerti szegéllyel
történik. Kiemelt vagy süllyesztett módon, egyenes vonalban, külön alapárok kiemelése nélkül,
betonhézagolással, felszín alatti (átlagosan 20*20 cm-es) beton megtámasztással. A sétány
térburkolata ’Linea VG4' típusú, 40*40 cm-es, 8 cm vtg., beton térkőből készül (gyártó: Friedl térkő).
A sétány alapszíne homoksárga, a padok öbleiben 2 sor (80 cm), illetve a déli szegély mellett 1 sor
(40 cm) betonszürke kontrasztos lehatárolással. A fotóponthoz kerti szegéllyel lehatárolt, átlagosan
2,0 m széles gyöngykavicsos sétány épül. Erre merőlegesen átlagosan 5 hosszban tipegősor kerül
kiépítésre.
3. Tereprendezés:A tervezett sétány melletti bontási terület (meglévő gyöngykavicsos sétány)
feltöltésre kell, hogy kerüljön. A kb. 30 cm mély „medret” részben az új sétány tükréből kikerülő
anyaggal kell feltölteni (átlagosan 20 cm vtg.). A felső 10 cm-es feltöltés, kiegyenlítés kertészeti
komposzttal történjen. A tervezett gyepfelújításra kerülő részeken szintén átlagosan 10 cm vtg-ban
terepkiegyenlítés, komposztterítés, magágy készítés elvégzése szükséges.
4.Kertészet, talajmunka:A parti sétány mellett átlagosan 5 m szélességben történik zöldfelületi
rekonstrukció. A régi sétány (kb. 3,0 m széles) „medrébe” 20 cm töltésföld kerül. Erre a
töltésföldre illetve a csatlakozó gyepfelületre átlagosan 10 cm vtg. komposztot kell teríteni. Az
újrafüvesítéses és felülvetéses felületeken, magágy előkészítésével (finom tereprendezés), 5 dkg/m2
fűmagmennyiséggel, tőzegterítéssel, hengerezéssel, első nyírással kell gyepesíteni.
5.Térbútorok, térberendezési tárgyak:Meglévő beton-fa pihenőpadok teljes mértékű felújítása,
ismételt rögzítése, majd hulladékgyűjtők, beton alapra való rögzítése szükséges. A kivitelezés végén
a tárgyi munka geodéziai bemérése szükséges.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés 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 azok csak a tárgy
jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. Az
egyenértékűség bizonyítása
Ajánlattevő feladata.
(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)
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:
21625 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Sétányépítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/11/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56425392
Postai cím: Tököli Út 103.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.joep.kft@gmail.com
Telefon: +36 306700082
Internetcím(ek): (URL) www.joepkft.hu
Fax: +36 24423536
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 53720000
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:
45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Siófok, hrsz: 6756/1 és 6756/2. Az építési beruházás helyszíne
a siófoki hajóállomás és nagystrand között
elhelyezkedő ún. Rózsakert, mely egy helyi védelem alatt álló történelmi közpark.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb
dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés
ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza.
1. rész elvégzendő főbb feladatok (1.-5.):
1.Előkészítő sétánybontási munkák: A sétány mellett közvetlenül álló 18 db beton- fa szerkezetű
padok elbontása az alapokkal együtt. Elbontásra kerülnek továbbiakban a hulladékgyűjtő edények,
tiltó táblák, valamint a munkaterület keleti végpontja közelében egy beton geodéziai alappont
is. Meglévő gyöngykavics burkolatú sétányt átlagosan 30 cm vtg-ban, teljes szélességben,
szakaszonként meglévő szegélyekkel együtt kell elbontani, a kitermelt anyagot el kell szállítani. A
tervezett új sétány tükre átlagosan 60 cm vtg., jellemzően jelenleg zöldfelület. Az 1650 m2-es új
sétányból 200 m2 a régi nyomvonalán halad (letöréstől a strandbejáratig, illetve Porecs térig.) A
kitermelt anyag (1450 m2*0,6 m= 870 m3) egy részét, átlagosan 20 cm vtg-ban az elbontott sétány
űrmedrébe kell betölteni 1240 m2-200 m2= 1040 m2 * 0,2 m= 208 m3), a maradékot (662 m3) el kell
szállítani. A fotóponthoz tervezett, 23 x 1,5 m gyöngykavicsos sétányhoz átlagosan 25 cm-es tükör
készül (8,6 m3).
2. Burkolatépítési munkák: A balatoni partvédőmű beton gerendájának esztétikai felújítása,
amely egy előre gyártott új betonelem elhelyezését jelenti. A sétány lehatárolása kerti szegéllyel
történik. Kiemelt vagy süllyesztett módon, egyenes vonalban, külön alapárok kiemelése nélkül,
betonhézagolással, felszín alatti (átlagosan 20*20 cm-es) beton megtámasztással. A sétány
térburkolata ’Linea VG4' típusú, 40*40 cm-es, 8 cm vtg., beton térkőből készül (gyártó: Friedl térkő).
A sétány alapszíne homoksárga, a padok öbleiben 2 sor (80 cm), illetve a déli szegély mellett 1 sor
(40 cm) betonszürke kontrasztos lehatárolással. A fotóponthoz kerti szegéllyel lehatárolt, átlagosan
2,0 m széles gyöngykavicsos sétány épül. Erre merőlegesen átlagosan 5 hosszban tipegősor kerül
kiépítésre.
3. Tereprendezés:A tervezett sétány melletti bontási terület (meglévő gyöngykavicsos sétány)
feltöltésre kell, hogy kerüljön. A kb. 30 cm mély „medret” részben az új sétány tükréből kikerülő
anyaggal kell feltölteni (átlagosan 20 cm vtg.). A felső 10 cm-es feltöltés, kiegyenlítés kertészeti
komposzttal történjen. A tervezett gyepfelújításra kerülő részeken szintén átlagosan 10 cm vtg-ban
terepkiegyenlítés, komposztterítés, magágy készítés elvégzése szükséges.

4.Kertészet, talajmunka:A parti sétány mellett átlagosan 5 m szélességben történik zöldfelületi
rekonstrukció. A régi sétány (kb. 3,0 m széles) „medrébe” 20 cm töltésföld kerül. Erre a
töltésföldre illetve a csatlakozó gyepfelületre átlagosan 10 cm vtg. komposztot kell teríteni. Az
újrafüvesítéses és felülvetéses felületeken, magágy előkészítésével (finom tereprendezés), 5 dkg/m2
fűmagmennyiséggel, tőzegterítéssel, hengerezéssel, első nyírással kell gyepesíteni.
5.Térbútorok, térberendezési tárgyak:Meglévő beton-fa pihenőpadok teljes mértékű felújítása,
ismételt rögzítése, majd hulladékgyűjtők, beton alapra való rögzítése szükséges. A kivitelezés végén
a tárgyi munka geodéziai bemérése szükséges.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés 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 azok csak a tárgy
jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. Az
egyenértékűség bizonyítása
Ajánlattevő feladata.
(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)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 53720000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56425392
Postai cím: Tököli Út 103.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.joep.kft@gmail.com
Telefon: +36 306700082
Internetcím(ek): (URL) www.joepkft.hu
Fax: +36 24423536
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1. sz. módosítás:
1.A közbeszerzési eljárás megindításakor kiadott árazatlan költségvetés szerint a burkolatépítési
munkák között
3.9. Balatoni partvédőmű beton gerendázatának burkolása e.gy. betonelemmel, 30*30*100 (vagy
200) cm méreteben, oldalról elemenként 2 db dűbel felhasználásával, habarcs ragasztással. (346 m
+4% tartalék)
került előírásra.
2. Felek a szerződéskötést követően tekintettel arra, hogy a munkaterület átadására a
szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a alapján
az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak, mely alapján az ajánlattevő által
az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel, technológiával műszakilag egyenértékű
megoldásban egyeztek meg az alábbiak szerint:
Balatoni partvédőmű beton gerendázatának felújítása helyszíni zsaluzattal történik, szakaszos
betonozással látszó felülettel, C30/37-XC1 vasalt beton alkalmazásával, a szükséges
dilatációképzéssel, a meglévő szerkezethez ragasztott tüskék rögzítésével, az előírt technológia
alkalmazásával.
3. Felek a 3. pontra tekintettel az árazott költségvetés 3.9 sorát az alábbiakra módosítják:

„3.9 Balatoni partvédőmű beton gerendázatának felújítása helyszíni zsaluzattal, szakaszos
betonozással látszó felülettel, C30/37-XC1 vasalt beton alkalmazásával, a szükséges
dilatációképzéssel, a meglévő szerkezethez ragasztott tüskék rögzítésével, az előírt technológia
alkalmazásával.”
4.A módosítás ellenérték változást nem eredményez.
5.A szerződésmódosítás kapcsán a műszaki ellenőr által kiállított nyilatkozat az egyenértékűségről
jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.
6. Jelen szerződésmódosításra alapot ad a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a, az
egyenértékűségről a műszaki ellenőr nyilatkozott, ellenérték növekedés nem történt, a
szerződésmódosítás nem lényeges.
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: Jelen szerződésmódosításra alapot ad a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28.§-a, az egyenértékűségről a műszaki ellenőr nyilatkozott, ellenérték növekedés nem
történt, a szerződésmódosítás nem lényeges. 3. Felek a szerződéskötést követően tekintettel arra,
hogy a munkaterület átadására a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor, a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a alapján az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytattak, mely alapján az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel,
technológiával műszakilag egyenértékű megoldásban egyeztek meg az alábbiak szerint:
Balatoni partvédőmű beton gerendázatának felújítása helyszíni zsaluzattal történik, szakaszos
betonozással látszó felülettel, C30/37-XC1 vasalt beton alkalmazásával, a szükséges
dilatációképzéssel, a meglévő szerkezethez ragasztott tüskék rögzítésével, az előírt technológia
alkalmazásával.
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: 53720000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 53720000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA:A Kbt. 141.§ (6) bekezdése., nem kerül sor további
építési beruházás megrendelésére, a módosítási igény nem a Kbt. 141.§ (4) c) pontja alapján
történik.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (24811/2020)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Debreceni Erzsébet
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: (798) Módszertani tárgyú kutatások, felmérések
Hivatkozási szám: EKR000597432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
73110000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Eladósodott, uzsorával érintettek kutatása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79315000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tevékenység megnevezése: Túlzottan eladósodott családok megélhetési stratégiái és szolgáltatási
válaszok feltérképezése
A kutatás háttere, megalapozottsága: Az adósságkezelés szolgáltatás 2015. márciusi megszűntével
szolgáltatási hiány alakulhatott ki az adóssággal érintett családok lakhatási, megélhetési problémáinak
kezelésében. A kutatás fókuszában az érintettek köre, a családok stratégiái, illetve a szociális szolgáltatási
gyakorlatok állnak.
A tevékenység célja: megismerni az adósságcsapdába került családok megélhetési stratégiáit, valamint
ezzel kapcsolatban a helyi szociális intézmények (Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok) és
önkormányzatok adósságkezelő gyakorlatait - különös tekintettel az uzsora jelenségének kezelésére. A
kutatás kiterjedne a személyi kölcsönt, hitelt nyújtó pénzintézetek gyakorlatára és tapasztalataira is.
Az Ajánlattevő feladatai:

- Desk research:
a.) túlzott eladósodással érintett családok megélhetési stratégiáival foglalkozó, 1990 után született
kutatások, szakirodalmak áttekintése (hazai és nemzetközi), illetve az adatfelvétel eredményeivel való
összekapcsolása minimum 1 ív terjedelemben.
b.) a korábbi adósságkezelési és adósságcsökkentési programok (pl.: önsegítő pénzügyi csoportok), civil
kezdeményezések (pl.: Autonómia Alapítvány) vagy projektek mikrohitelező projektek (pl. “Kiútprogram”)
tapasztalatainak, hatásainak és eredményeinek áttekintése és összegzése minimum 1 ív terjedelemben.
- Adatfelvétel 1 (kvalitatív):
a.) félig strukturált interjús kutatás Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok vezetőivel,
esetmenedzsereivel és/vagy adósságkezelő tanácsadóival, valamint adott esetben a mintába került alacsony
lélekszámú települések polgármestereivel (összesen legalább 30 maximum 40 db, egyenként min. 60 perces
interjú) - szakértői minta (kvóta) alapján, országosan legalább három-négy régióból és település típusból (a
fővárost is beleértve), 8-10 járásban illetve kerületben.
b.) félig strukturált kutatás személyi kölcsönt nyújtó pénzintézetek képviselőivel (6-8 db interjú)
- Adatfelvétel 2 (kvantitatív): online kérdőíves adatfelvétel Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok
körében (teljeskörű adatfelvétel)
A félig strukturált interjúkhoz az interjúvázlatot és az interjúalanyok kiválasztását és az online kérdőívet
Ajánlatkérővel szükséges egyeztetni.
Ajánlattevő feladata az interjúk megszervezése, lebonyolítása, rögzítése (hangalapon, írásban), elemzése
és az eredmények zárótanulmányban minimum 2 ív terjedelemben való bemutatása.
Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől (hatályba lépésétől) számított 12. hónap
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell
érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és
hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan
költségvetés 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: 12 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: EFOP-1.9.4.-VEKOP-16-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
21227 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Eladósodott, uzsorával érintettek kutatása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50242434

Postai cím: Budaörsi Út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: tarki@tarki.hu
Telefon: +36 13097676
Internetcím(ek): (URL) www.tarki.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6195000
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):

73110000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79315000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tevékenység megnevezése: Túlzottan eladósodott családok megélhetési stratégiái és szolgáltatási
válaszok feltérképezése
A kutatás háttere, megalapozottsága: Az adósságkezelés szolgáltatás 2015. márciusi megszűntével
szolgáltatási hiány alakulhatott ki az adóssággal érintett családok lakhatási, megélhetési problémáinak
kezelésében. A kutatás fókuszában az érintettek köre, a családok stratégiái, illetve a szociális szolgáltatási
gyakorlatok állnak.
A tevékenység célja: megismerni az adósságcsapdába került családok megélhetési stratégiáit, valamint
ezzel kapcsolatban a helyi szociális intézmények (Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok) és
önkormányzatok adósságkezelő gyakorlatait - különös tekintettel az uzsora jelenségének kezelésére. A
kutatás kiterjedne a személyi kölcsönt, hitelt nyújtó pénzintézetek gyakorlatára és tapasztalataira is.
Az Ajánlattevő feladatai:
- Desk research:
a.) túlzott eladósodással érintett családok megélhetési stratégiáival foglalkozó, 1990 után született
kutatások, szakirodalmak áttekintése (hazai és nemzetközi), illetve az adatfelvétel eredményeivel való
összekapcsolása minimum 1 ív terjedelemben.
b.) a korábbi adósságkezelési és adósságcsökkentési programok (pl.: önsegítő pénzügyi csoportok), civil
kezdeményezések (pl.: Autonómia Alapítvány) vagy projektek mikrohitelező projektek (pl. “Kiútprogram”)
tapasztalatainak, hatásainak és eredményeinek áttekintése és összegzése minimum 1 ív terjedelemben.
- Adatfelvétel 1 (kvalitatív):
a.) félig strukturált interjús kutatás Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok vezetőivel,
esetmenedzsereivel és/vagy adósságkezelő tanácsadóival, valamint adott esetben a mintába került alacsony
lélekszámú települések polgármestereivel (összesen legalább 30 maximum 40 db, egyenként min. 60 perces
interjú) - szakértői minta (kvóta) alapján, országosan legalább három-négy régióból és település típusból (a
fővárost is beleértve), 8-10 járásban illetve kerületben.
b.) félig strukturált kutatás személyi kölcsönt nyújtó pénzintézetek képviselőivel (6-8 db interjú)
- Adatfelvétel 2 (kvantitatív): online kérdőíves adatfelvétel Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok
körében (teljeskörű adatfelvétel)
A félig strukturált interjúkhoz az interjúvázlatot és az interjúalanyok kiválasztását és az online kérdőívet
Ajánlatkérővel szükséges egyeztetni.
Ajánlattevő feladata az interjúk megszervezése, lebonyolítása, rögzítése (hangalapon, írásban), elemzése
és az eredmények zárótanulmányban minimum 2 ív terjedelemben való bemutatása.
Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől (hatályba lépésétől) számított 12. hónap
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének

egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell
érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és
hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 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: 6195000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50242434
Postai cím: Budaörsi Út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: tarki@tarki.hu
Telefon: +36 13097676
Internetcím(ek): (URL) www.tarki.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
III.1.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés a Vállalkozási szerződésben:
„11.1. Felek a jelen szerződést határozott időre, jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának
napjától 12 hónap időtartamra kötik.”
Módosuló rendelkezés a Vállalkozási szerződésben: (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„11.1. Felek a jelen szerződést határozott időre, jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának
napjától 15 hónap időtartamra kötik.”
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti szerződésmódosítás okán nem mentesül a
szerződésszegés hátrányos jogkövetkezményei alól.
Figyelemmel arra, hogy Megrendelő részéről a kapcsolattartó személye megváltozott a vállalkozási
szerződés alábbi módosítása vált szükségessé:
III.1.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 10.4 pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés a Vállalkozási szerződésben:
„Kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről:
név: Debreceni Erzsébet projektmenedzser
tel.: (06-70) 3991109
e-mail: debreceni.erzsebet@szgyf.gov.hu „
Módosuló rendelkezés a Vállalkozási szerződésben: (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„Kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről:
név: Király Valentin Donát projektmenedzser
tel.: +36 30 310 5414
e-mail: kiraly.donat@szgyf.gov.hu „

A kapcsolattartói adatváltozást a Megrendelő a szerződés 10.6. pontja szerint bejelentette, jelen
módosítással csak átvezetésre kerül, ez nem minősül külön módosításnak.
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: II.1. Szerződő felek előadják, hogy a Vállalkozási
szerződés módosítása vált szükségessé a teljesítési határidő tekintetében a Vállalkozó írásbeli
kezdeményezésére tekintettel az alábbiakra:
A „Módszertani tárgyú kutatások és felmérések” tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részének
eredményeképpen megkötött Vállalkozási szerződés teljesítése keretében, a „Túlzottan eladósodott
családok megélhetési stratégiái és szolgáltatási válaszok” elnevezésű kutatási projekten belül a
pályázat egy háromelemű kutatási eszköztár alkalmazását írja elő:
- desk research kutatás,
- kvalitatív kutatás, és
- kvantitatív kutatás elvégzését.
Karakterkorlát miatt folytatás a VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 6195000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 6195000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása:
Figyelemmel Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)
valamint a kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27.) rendeleteire, továbbá a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire a COVID-19 fertőzés okozta tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány miatt fennálló helyzetre tekintettel a kvalitatív kutatási fázis
befejezésére nem volt lehetőség a tervezett időben, tekintettel az interjús kutatás személyes
voltára, az alanyokkal az interjú elvégzése a szociális érintkezés korlátozott mértéke miatt nem volt
kivitelezhető.
Ugyancsak problémát jelentett a kialakult járványhelyzet a kvantitatív kutatás vonatkozásában,
például akképpen, hogy az érintett Család- és gyermekjóléti szolgálatok, központok sem tudtak
azonnal reagálni a megkeresésre a járványügyi helyzet miatt fennálló nagyfokú leterheltség okán,
így ezen tevékenység is csak lassabb ütemben tudott haladni.
Tekintve azt, hogy a kutatás a jelenlegi formájában nem tud a tervezett ütemben haladni, továbbá
figyelemmel arra, hogy a kvantitatív fázisnak be kell várnia a kvalitatív kutatás eredményeit, ennek
következtében a leállás több hónapnyi késedelmet eredményezhet, veszélyeztetve ezzel a teljes
kutatás véghezvitelét, teljesítését.
Mindezekre az előre nem látható körülményekre tekintettel indokolt a teljesítési határidő 3 hónappal
történő meghosszabbítása – figyelemmel a nevezett vállalkozási szerződés 8.1. pontjában
foglaltakra is.
Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel
arra, hogy az ellenérték nem változik
Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy
ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem
láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (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

Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. (24838/2020)
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: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80208442
Postai cím: József Attila Út 83.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kissné Ádám Ágnes
Telefon: +36 56372865
E-mail: kissne@szvf.hu
Fax: +36 56372865
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szvf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szvf.hu
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35154824
Postai cím: József Attila Út 83.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Repka Henrietta
Telefon: +36 56423134
E-mail: info@jnszvfa.hu
Fax: +36 56423134
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jnszvfa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jnszvfa.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.2.9-17-2017-00103_rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR001014622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79342000-3

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5000 Szolnok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az EFOP-1.2.9-17-2017-00103 azonosítószámú, a „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása
Szolnokon” című projekt megvalósításához szükséges rendezvényszervezési és a kapcsolódó egyéb
kommunikációs feladatok ellátására, az alábbiak szerint:
1. rész - Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. részére teljesítendő feladatok:
1. Helyi munkaadók és szakmai szervezetek tájékoztatása, érzékenyítése
Alkalom: 10; Létszám: 20 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
2. Szakmai helyi rendezvények, találkozók
Alkalom: 10; Létszám: 25 fő alkalmanként; Időtartam: 3 óra alkalmanként
3. Atipikus foglalkoztatási formák
Alkalom: 10; Létszám: 20 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
4. Rendezvénysorozat
Alkalom: 21; Létszám: 30 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
5. Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalása - tájékoztató napok
Alkalom: 2; Létszám: 50 fő alkalmanként; Időtartam: 5 óra alkalmanként
6. Kampány (1 db)
7. Honlapfejlesztés (1 db)
8. Marketingeszközök fejlesztése (1 db)
9. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása - „C” típusú tájékoztatási tábla (1 db)
A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerül
részletezésre.
(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: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (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: EFOP-1.2.9-17-2017-00103
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
03264 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62709585
Postai cím: Cziráki Utca 24-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország

E-mail: info@agendaprojekthaz.hu
Telefon: +36 205341851
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: 28039000
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):

79952000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79342000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5000 Szolnok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az EFOP-1.2.9-17-2017-00103 azonosítószámú, a „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása
Szolnokon” című projekt megvalósításához szükséges rendezvényszervezési és a kapcsolódó egyéb
kommunikációs feladatok ellátására, az alábbiak szerint:
1. rész - Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. részére teljesítendő feladatok:
1. Helyi munkaadók és szakmai szervezetek tájékoztatása, érzékenyítése
Alkalom: 10; Létszám: 20 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
2. Szakmai helyi rendezvények, találkozók
Alkalom: 10; Létszám: 25 fő alkalmanként; Időtartam: 3 óra alkalmanként
3. Atipikus foglalkoztatási formák
Alkalom: 10; Létszám: 20 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
4. Rendezvénysorozat
Alkalom: 21; Létszám: 30 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
5. Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalása - tájékoztató napok
Alkalom: 1; Létszám: 50 fő alkalmanként; Időtartam: 5 óra alkalmanként
6. Kampány (1 db)
7. Honlapfejlesztés (1 db)
8. Marketingeszközök fejlesztése (1 db)
9. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása - „C” típusú tájékoztatási tábla (1 db)
A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerül
részletezésre.
(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: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27239000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62709585
Postai cím: Cziráki Utca 24-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: info@agendaprojekthaz.hu
Telefon: +36 205341851
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Módosul a szerződés műszaki tartalma, mely érinti az ellenértéket is. A módosuló műszaki tartalom,
valamint a kapcsolódó ellenérték változásának részletes kimutatását a jelen szerződésmódosítás 1.
sz. melléklete tartalmazza.
2. A fentiekre figyelemmel, a Szerződő Felek a Szerződés V.1. pontját az alábbiak szerint
módosítják:
a Szerződés V.1. pontjának eredeti tartalma
„Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződés
mellékletét képező árazott költségvetésben részletezettek szerint nettó 28.039.000,- Ft + ÁFA (azaz
nettó Huszonnyolcmillió-harminckilencezer forint + ÁFA) vállalkozási díjra jogosult.”
az alábbi tartalomra módosul
„Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződés
mellékletét képező árazott költségvetésben részletezettek szerint nettó 27.239.000,- Ft + ÁFA (azaz
nettó Huszonhétmillió-kettőszázharminckilencezer forint + ÁFA) vállalkozási díjra jogosult.”
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 vállalkozási szerződés keretében az alábbi műszaki módosítások
váltak szükségessé. A problémát Vállalkozó 2020. 12.18. napján jelezte Megrendelő felé:
A Vállalkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit egy kivételével maradéktalanul teljesítette. A
Közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és Ajánlat szerint a projekt időszak
végéig Vállalkozó szerződéses kötelezettségét képezi az alábbi rendezvény megvalósítása:
Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalása - tájékoztató nap (50 fő részvételével, 5 óra
időtartamban) 1 alkalommal
A Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a fent említett rendezvényt a 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről című
kormányrendelet értelmében a projekt zárásáig az aktuálisan fennálló járványügyi helyzet miatt
jogszabályi tiltás miatt nem tudja megvalósítani, ezért kezdeményezte a vállalkozási szerződés
módosítását.
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: 28039000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27239000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Tarnamajor Korlátolt Felelősségű Társaság (24735/2020)
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: Tarnamajor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79342463
Postai cím: Külterület
Város: Terem
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4342
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herczku Balázs
Telefon: +36 42281753
E-mail: palyazat@gastor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Víztakarékos öntözés építési munkái
Hivatkozási szám: EKR000844602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232120-9
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:
Víztakarékos öntözés építési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232120-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírbátor 0207/4 Nyírbátor 0209 Nyírbátor 0232/7 Nyírbátor
0225 Nyírbátor 0210 Nyírbátor 0214
Nyírbátor 0208 hrsz. Nyírvasvári 024/1 Nyírvasvári 031 Nyírvasvári 032. Nyírvasvári 033 és 028 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az öntöző telep főbb adatai:
- Az egyes öntöző táblák öntözési területe: F= 299.177 m2 (29,9177 ha)
- Az öntözött terület nagysága: F= 897.530 m2 (89,7530 ha)
- Öntözött víz napi mennyisége: 2992 m3/d
- Öntözött víz éves mennyisége: 179.506 m3/év
Víztározó kialakítása:
A víztározó Nyírbátor 0232/7 hrsz alatti területen a Nyíres tanyán fog megvalósulni. A tározó területe a
Nyírség tájegység DK-I részén helyezkedik el. A terület homokdombos ÉK felé lejtős.

A tározó félig a földbeásva, félig a terepszintet kiemelve, töltéssel készülhet. A tervezett legkisebb
töltésméret a belső oldalon 1:2,5, míg a külső oldalon 1:3 rézsű hajlású, a legkisebb töltéskorona szélesség
5,0 m. Mind a belső, mind a külső oldalon a rézsű közepén padka alakítandó ki.
A tározó kialakítása:
Fenékszint: 148,90 mBf,
Koronaszint : 158,90 m Bf mélysége 10,0 m
Maximális vízszint 9,5 m, azaz 158,40 mBf.
A tározó belsejében egy 3,0 m széles vízszintes padka kerül kialakításra a 153,90 mBf szinten. A mentett
(külső) oldalon a tározó végén a 154,00 mBf szinten egy 5,0 m széles padka kerül kialakításra. A tározó
belső rézsű hajlása 1:2,5, a külsőé 1:3.
A tározó feneke sík, vízszintes szabályos trapéz alakú 192,3 x 72,6 m 13.961 m2 alapterülettel.
A tározó partélén mérve a tározó alapterülete F=20.286 m2, a tározóban a maximális vízszint 158,40 mBf a
vízfelület Fv= 29.280 m2, melyhez a hasznos térfogat V=198.614 m3.
A tározó teljes belső felülete HDPE -2 fóliával kell szigetelni, melynek felülete (fólia) F=33.053 m2.
A külső rézsűre és szabad koronára 15 cm humuszt kell teríteni és füvesíteni kell.
A tározót min.5,0 m (5,0-12,0m) koronaszélesség töltés veszi körbe, mely töltésre 3,0 m koronaszélesség
kezel út épül 20 cm zúzottkő burkolattal.
A tározótöltés megközelítése érdekében egy feljárórámpa épül 1:8 rézsű hajlással 4,0 m koronaszélességgel
3 m stabilizációval.
A tározó É-i végén lévő külső padkához kétoldali rámpa készül 5-5,0 m koronaszélességgel 44 m-es
stabilizált úttal.
Az építési tevékenység vízjogi létesítési engedélyhez kötött.
Megújuló energia:
GreenSys Electric 1 kWp napelemes rendszer földi tartószerkezetre kompletten (5-50kWp teljesítmény
építésig), mely tartalmaz Solar tehnika napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati
invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill.
kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech típusú túláram és túlfeszültség védelmet.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő
vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget
az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó
nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell
igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek
csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az egyéb 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:
vagy Kezdés: 2018/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/28 (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: VP2-4.1.4-16 kódszámú azonosítószám:1816685137
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00890 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Víztakarékos öntözés építési munkái

V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÉRCS-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78999486
Postai cím: Külterület
Város: Terem
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4342
Ország: Magyarország
E-mail: kercsszolg@gmail.com
Telefon: +36 207727233
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: 642920108
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):

45232120-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232120-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírbátor 0207/4 Nyírbátor 0209 Nyírbátor 0232/7 Nyírbátor
0225 Nyírbátor 0210 Nyírbátor 0214
Nyírbátor 0208 hrsz. Nyírvasvári 024/1 Nyírvasvári 031 Nyírvasvári 032. Nyírvasvári 033 és 028 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az öntöző telep főbb adatai:
- Az egyes öntöző táblák öntözési területe: F= 299.177 m2 (29,9177 ha)
- Az öntözött terület nagysága: F= 897.530 m2 (89,7530 ha)
- Öntözött víz napi mennyisége: 2992 m3/d
- Öntözött víz éves mennyisége: 179.506 m3/év
Víztározó kialakítása:
A víztározó Nyírbátor 0232/7 hrsz alatti területen a Nyíres tanyán fog megvalósulni. A tározó területe a
Nyírség tájegység DK-I részén helyezkedik el. A terület homokdombos ÉK felé lejtős.
A tározó félig a földbeásva, félig a terepszintet kiemelve, töltéssel készülhet. A tervezett legkisebb
töltésméret a belső oldalon 1:2,5, míg a külső oldalon 1:3 rézsű hajlású, a legkisebb töltéskorona szélesség
5,0 m. Mind a belső, mind a külső oldalon a rézsű közepén padka alakítandó ki.
A tározó kialakítása:
Fenékszint: 148,90 mBf,
Koronaszint : 158,90 m Bf mélysége 10,0 m
Maximális vízszint 9,5 m, azaz 158,40 mBf.
A tározó belsejében egy 3,0 m széles vízszintes padka kerül kialakításra a 153,90 mBf szinten. A mentett
(külső) oldalon a tározó végén a 154,00 mBf szinten egy 5,0 m széles padka kerül kialakításra. A tározó
belső rézsű hajlása 1:2,5, a külsőé 1:3.
A tározó feneke sík, vízszintes szabályos trapéz alakú 192,3 x 72,6 m 13.961 m2 alapterülettel.
A tározó partélén mérve a tározó alapterülete F=20.286 m2, a tározóban a maximális vízszint 158,40 mBf a
vízfelület Fv= 29.280 m2, melyhez a hasznos térfogat V=198.614 m3.
A tározó teljes belső felülete HDPE -2 fóliával kell szigetelni, melynek felülete (fólia) F=33.053 m2.
A külső rézsűre és szabad koronára 15 cm humuszt kell teríteni és füvesíteni kell.

A tározót min.5,0 m (5,0-12,0m) koronaszélesség töltés veszi körbe, mely töltésre 3,0 m koronaszélesség
kezel út épül 20 cm zúzottkő burkolattal.
A tározótöltés megközelítése érdekében egy feljárórámpa épül 1:8 rézsű hajlással 4,0 m koronaszélességgel
3 m stabilizációval.
A tározó É-i végén lévő külső padkához kétoldali rámpa készül 5-5,0 m koronaszélességgel 44 m-es
stabilizált úttal.
Az építési tevékenység vízjogi létesítési engedélyhez kötött.
Megújuló energia:
GreenSys Electric 1 kWp napelemes rendszer földi tartószerkezetre kompletten (5-50kWp teljesítmény
építésig), mely tartalmaz Solar tehnika napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati
invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill.
kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech típusú túláram és túlfeszültség védelmet.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő
vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget
az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó
nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell
igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek
csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 661032166
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÉRCS-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78999486
Postai cím: Külterület
Város: Terem
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4342
Ország: Magyarország
E-mail: kercsszolg@gmail.com
Telefon: +36 207727233
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Teljesítési határidő
1./ A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül kerül sor.
Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát
megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni,
és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni a munkaterület átvételét
követően.

A kivitelezés végső befejezésének időpontja: 2021. június 30.
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Jelen szerződés mindkét fél általi aláíráskor lép hatályba.”
„III./
Vállalkozói díj
1./ A Vállalkozót a szerződésben vállalt kivitelezési tevékenységéért
nettó 661 032 166 ,- Ft, azaz nettó hatszázhatvanegymillió-harminckettőezer – egyszázhatvanhat
forint
vállalkozói díj illeti meg.
A kivitelezés díja a Megrendelő által szolgáltatott, de a Vállalkozó által kitöltött árazott költségvetés
alapján került meghatározásra.
A vállalkozói díj a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és komplett megvalósításának
teljes költségét tartalmazza, utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való
hivatkozással a díjazás és határidő nem módosítható, ugyancsak nem módosulhat sem a határidő,
sem a költség olyan szakhatósági előírásra való hivatkozással, amelyben valamilyen szakhatóság
a tervekben nem szereplő munkát rendel el, azonban ezt a Vállalkozó előre látta vagy látnia kellett
volna.
A Vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek
szükségesek az építési engedélyében, a Megrendelő által szolgáltatott, de a Vállalkozó által
kitöltött árazatlan költségvetésben, tervekben meghatározott munkák szakszerű és komplett
megvalósításához annak érdekében, hogy rendeltetésszerű és biztonságos használatára alkalmas
állapotban legyen. Az esetleges pótmunka vagy kiegészítő építési munka elrendelésére és
elszámolására a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján kerülhet sor.
A vállalkozói díj egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A vállalkozói díj az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet 3. § (5) bekezdése
alapján magában foglalja az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, jelen szerződés és mellékletei
által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz
kapcsolódó anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel
együtt, az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, a vállalkozó valamennyi szerződéses
kötelezettsége, a jótállási szolgáltatások költségeit, így különösen az alábbiakat:
– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása,
– a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,
– anyagbeszerzési költségek,
– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
– a bérek és költségei,
– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bérlési, lízingelési
költségei,
– az esetleges akadályoztatás költségei,
– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek,
– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek,
– a helyszíni adottságok, körülmények miatti költségek,
– a megvalósításhoz esetlegesen szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a felvonulás költségei,
ezek elbontásának és a felvonulási terület helyreállításának költségei,
– adott esetben banki, finanszírozási költségek,
– a részlettervek költségei
– a megvalósítási tervdokumentáció költségei,
– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott mintavételi,
vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek,
– a felmerülő hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt költségek,
– vállalkozói haszon,
– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos
költségek.”
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 vállalkozási szerződést megkötését követően a Tranzit-Food
Kft. tulajdonosai visszaléptek a tisztított szennyvíz öntözési célú felhasználásától, Megrendelő
az átemelő akna, szerelvény akna és gépészeti berendezések kivitelezésétől eláll (Vt-4/2019.
számú tervdokumentáció 10.2 tervlap). AA vízjogi létesítési engedély módosításra került. A műszaki
tartalom csökkenése a vállalkozói díj változásával jár, a vállalkozói díjcsökkenés mértéke nettó
3.808.543,- Ft összeg. az időjárási körülmények az előző év hasonló időszakához képest lehullott
csapadék mennyiséget tekintve közzel 3 szorosa volt. Emiatt a föld felszíne átázott, gépekkel
nehezen járhatóvá vált.
A csatornaátjáró vasbeton elemeinek (28db vasbeton átjáró - 56db beton elem) területre szállítása
és helyszínen történő terv szerinti elhelyezése nem lehetséges, mert a beépítés helyét nem lehet
megközelíteni. A a vízjogi létesítési engedély módosítása is szükségessé vált.
A módosítás jogszabályi alapja:
x 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: 664840709 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 661032166 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/23 (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

Vásárosnamény Város Önkormányzata (24836/2020)
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: Vásárosnamény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96821442
Postai cím: Tamási Áron Utca 1
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Filep Sándor
Telefon: +36 45470022
E-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu
Fax: +36 45470022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasarosnameny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gergelyiugornya Tisza parti üdülő övezet rekonstru
Hivatkozási szám: EKR000897022020
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: Tisza parti üdülő övezet rekonstrukciója, Családba
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: HU323 A teljesítés helye: 4803 Vásárosnamény, Belterület hrsz.: 2887/138 hrsz
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Gergelyiugornya Tisza parti üdülő övezet rekonstrukciója, Családbarát
épület kialakítása
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan jelenleg beépített, területén egy régi vendéglátó épület
található. A beruházás a teljes épület felújítását érinti (építészeti, gépészeti, villamossági), 2 szinten
(132 m2 hasznos alapterülettel). Új terasz kerül kiépítésre.
A műszaki dokumentáció tartalmazza a részletes terveket, műszaki leírást, költségvetéseket.
(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: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
21870 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Tisza parti üdülő övezet rekonstrukciója, Családba
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/11/02 (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: GARAI FEST-SZIG Építő, Szakipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70606443
Postai cím: Alsóbadúr 47
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: fest_szig@freemail.hu
Telefon: +36 302392469
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: 23421056
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4803 Vásárosnamény, Belterület hrsz.: 2887/138 hrsz
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Gergelyiugornya Tisza parti üdülő övezet rekonstrukciója, Családbarát
épület kialakítása
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan jelenleg beépített, területén egy régi vendéglátó épület
található. A beruházás a teljes épület felújítását érinti (építészeti, gépészeti, villamossági), 2 szinten
(132 m2 hasznos alapterülettel). Új terasz kerül kiépítésre.
A műszaki dokumentáció tartalmazza a részletes terveket, műszaki leírást, költségvetéseket.
(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: 2020/11/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23421056
Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: GARAI FEST-SZIG Építő, Szakipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70606443
Postai cím: Alsóbadúr 47
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: fest_szig@freemail.hu
Telefon: +36 302392469
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A felek a szerződés 9. pontjában foglalt teljesítési határidőt (Teljesítési határidő: a
munkaterület átadástól számított 2 hónap azzal, hogy a Megrendelő előteljesítést is elfogad.)
módosítják a Kbt. 141. (4) bekezdés c.) pontja alapján:
„9., Teljesítési határidő: legkésőbb 2021. március 31. napja, azzal, hogy a 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: A szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert a
nyílászárók és lemez gyártását- szállítását a gyártók/beszállítók a kialakult alapanyag hiány
miatt nem tudják vállalni csak legkésőbb 2021. év februárjára. Emiatt a Vállalkozó sem képes a
kivitelezést a teljesítési határidőre befejezni. Az építési alapanyag-hiány olyan előre nem látható ok,
amelyre a Vállalkozónak semmilyen ráhatása és előzetes tudomása nem volt, így a kialakult helyzet
elhárítására a Vállalkozó előzetesen lépéseket nem tudott tenni.
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: 23421056 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23421056 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/12/28 (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

Zagyvarékas Község Önkormányzata (21931/2020)
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: Zagyvarékas Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31112631
Postai cím: Rákóczi Út 56.
Város: Zagyvarékas
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5051
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):
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):
Hivatalos név: Szászberek Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47019874
Postai cím: Kossuth Lajos Út 197.
Város: Szászberek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5053
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: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 Zagyva Ökopark II.
Hivatkozási szám: EKR000711902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

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:
Zagyvarékas település fejlesztései
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: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 34. hrsz.:685
5051 Zagyvarékas, erdő, legelő, kivett saját használatú út hrsz.:024
5051 Zagyvarékas, erdő, legelő,hrsz.:0125/1 és további hrsz-ek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.1. Híd lába (Hrsz.: 1412)
1.1.1. Street Fitness kialakítása
HAGS Unimini Imse kombinált mászóvár 1 db
HAGS Agito Ciclone 1 db
"Eurotramp trambulin Kids Tramp
„Playground Loop” 150x150 cm kerettel,
30 cm magas, acéldrót
" 1 db
HAGS NRG Angel Cascade 1 db
Stameco ST-008/ST-013 mell/váll 1 db
Stameco ST-010/2 dupla hasgép 1 db
Stameco ST-008/ST-020 váll/derék 1 db
3x3 m Nikegrind öntött gumi ütéscsillapító kialakítása trambulin köré 9 m2
1.1.2. Fedetlen kerékpártároló
KPT-17 Horganyzott kivitelű kerékpártároló horganyzott acél kivitellel, aljzathoz csavarozással rögzítve
Mérete: 3000x600x800 mm 1 db
1.1.3. Útjelző tábla
Útjelző tábla. A táblatartó oszlop anyaga felületkezelt akác. Magassága: 220 cm – lebetonozható talppal. A
tábla anyaga 8 mm vastag habosított műanyagtábla, közvetlen digitális nyomtatással készítve, a nyomat UV
és Vízálló. A tábla mérete: magassága 100 mm, szélessége 120 mm 1 db
1.1.4 Vagyonvédelem
Kamerás komplett megfigyelő rendszer telepítése kamerákkal, rögzítővel és a szükséges tartozékokkal.
Magyar nyelvű közérthető leírással, a rendszer beüzemelésével. 1 db
1.2. Kisszög (Hrsz..0125/1)
1.2.1. Szolgálati lakás, mosdó, WC akadálymentesítés
Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig 1,5 m3
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm
átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm 0,276 t
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti
osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12
cm vastagságig C20/25 - XC1 - 16 - F2 - CEM 1,78 m3
42,5, m = 6,5 finomsági modulussal (mosdó)
Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé képlékeny
konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel C16/20 - X0v(H) - 24 F2 - CEM 32,5, m = 7,0 finomsági 1,5 m3
1.2.2.Tanösvény információs táblák
1.2.3. Vagyonvédelem
Információs tábla. A táblatartó állvány anyaga felületkezelt fenyő, magassága: 200 cm – lebetonozható
talppal, szélessége 100 cm. A tábla magassága 80 cm, szélessége 60 cm, anyaga 6 mm vastag habosított
műanyagtábla, közvetlen digitális nyomtatással készítve, a nyomat UV és Vízálló 6 db

Kamerás komplett megfigyelő rendszer telepítése kamerákkal, rögzítővel és a szükséges tartozékokkal.
Magyar nyelvű közérthető leírással, a rendszer beüzemelésével 1 db
1.3.Eszköz-és csónaktároló (Hrsz.:0125/1)
1.3.1. Tárolóépület építése
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó
szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29
mm, MüII.-20 25 m
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt)
falszerkezetbe, Névleges méret: 21-29 mm, MüG-20 45 m
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V 90 m
1.3.2.Területelőkészítés
1.3.3. Vagyonvédelem
TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉS A beruházási helyszín területének tereprendezése, ideiglenes elhatárolása,
elbontható mobil kerítés építése 6 db
VAGYONVÉDELEM Kamerás komplett megfigyelő rendszer telepítése kamerákkal, rögzítővel és a
szükséges tartozékokkal. Magyar nyelvű közérthető leírással, a rendszer beüzemelésével. 1 db
1.4.Kisszög (Hrsz:. 0124)
1.4.1. Útjelző tábla
Útjelző tábla. A táblatartó oszlop anyaga felületkezelt akác. Magassága: 220 cm – lebetonozható talppal. A
tábla anyaga 8 mm vastag habosított műanyagtábla, közvetlen digitális nyomtatással készítve, a nyomat UV
és Vízálló. A tábla mérete: magassága 100 mm, szélessége 120 mm. 1 db
1.4.2. Vagyonvédelem
Kamerás komplett megfigyelő rendszer telepítése kamerákkal, rögzítővel és a szükséges tartozékokkal.
Magyar nyelvű közérthető leírással, a rendszer beüzemelésével 1 db
1.5. Állatsimogató-látogatóközpont kialakítása (Hrsz.:1154)
1.5.1. Látogatóközpont építése
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó
szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29
mm, MüII.-20 25 m
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt)
falszerkezetbe, Névleges méret: 21-29 mm, MüG-20 130 m
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V 160 m
1.5.2.Fedetlen kerékpártároló
1.5.3.Fedett kerékpártároló
1.5.4. Útjelző tábla
1.6. Tájház (Hrsz.:685)
1.6.1. Szaletli
Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi
erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m²-ig, 2,0 m mélységig 3,5 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe 1 db
1.6.2. Fedetlen kerékpártároló
KPT-17 Horganyzott kivitelű kerékpártároló horganyzott acél kivitellel, aljzathoz csavarozással rögzítve
Mérete: 3000x600x800 mm 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 320
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-JN1-2016-00019

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19396 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Zagyvarékas település fejlesztései
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/03 (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: Böjtös-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72578896
Postai cím: Irinyi József Utca 40. A. lh. 1/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.robert70@gmail.com
Telefon: +36 209423783
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: 55613095
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: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 34. hrsz.:685
5051 Zagyvarékas, erdő, legelő, kivett saját használatú út hrsz.:024
5051 Zagyvarékas, erdő, legelő,hrsz.:0125/1 és további hrsz-ek
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.1. Híd lába (Hrsz.: 1412)
1.1.1. Street Fitness kialakítása
HAGS Unimini Imse kombinált mászóvár 1 db
HAGS Agito Ciclone 1 db
"Eurotramp trambulin Kids Tramp
„Playground Loop” 150x150 cm kerettel,
30 cm magas, acéldrót
" 1 db
HAGS NRG Angel Cascade 1 db
Stameco ST-008/ST-013 mell/váll 1 db
Stameco ST-010/2 dupla hasgép 1 db
Stameco ST-008/ST-020 váll/derék 1 db
3x3 m Nikegrind öntött gumi ütéscsillapító kialakítása trambulin köré 9 m2
1.1.2. Fedetlen kerékpártároló

KPT-17 Horganyzott kivitelű kerékpártároló horganyzott acél kivitellel, aljzathoz csavarozással rögzítve
Mérete: 3000x600x800 mm 1 db
1.1.3. Útjelző tábla
Útjelző tábla. A táblatartó oszlop anyaga felületkezelt akác. Magassága: 220 cm – lebetonozható talppal. A
tábla anyaga 8 mm vastag habosított műanyagtábla, közvetlen digitális nyomtatással készítve, a nyomat UV
és Vízálló. A tábla mérete: magassága 100 mm, szélessége 120 mm 1 db
1.1.4 Vagyonvédelem
Kamerás komplett megfigyelő rendszer telepítése kamerákkal, rögzítővel és a szükséges tartozékokkal.
Magyar nyelvű közérthető leírással, a rendszer beüzemelésével. 1 db
1.2. Kisszög (Hrsz..0125/1)
1.2.1. Szolgálati lakás, mosdó, WC akadálymentesítés
Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig 1,5 m3
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm
átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm 0,276 t
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti
osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12
cm vastagságig C20/25 - XC1 - 16 - F2 - CEM 1,78 m3
42,5, m = 6,5 finomsági modulussal (mosdó)
Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé képlékeny
konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel C16/20 - X0v(H) - 24 F2 - CEM 32,5, m = 7,0 finomsági 1,5 m3
1.2.2.Tanösvény információs táblák
1.2.3. Vagyonvédelem
Információs tábla. A táblatartó állvány anyaga felületkezelt fenyő, magassága: 200 cm – lebetonozható
talppal, szélessége 100 cm. A tábla magassága 80 cm, szélessége 60 cm, anyaga 6 mm vastag habosított
műanyagtábla, közvetlen digitális nyomtatással készítve, a nyomat UV és Vízálló 6 db
Kamerás komplett megfigyelő rendszer telepítése kamerákkal, rögzítővel és a szükséges tartozékokkal.
Magyar nyelvű közérthető leírással, a rendszer beüzemelésével 1 db
1.3.Eszköz-és csónaktároló (Hrsz.:0125/1)
1.3.1. Tárolóépület építése
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó
szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29
mm, MüII.-20 25 m
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt)
falszerkezetbe, Névleges méret: 21-29 mm, MüG-20 45 m
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V 90 m
1.3.2.Területelőkészítés
1.3.3. Vagyonvédelem
TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉS A beruházási helyszín területének tereprendezése, ideiglenes elhatárolása,
elbontható mobil kerítés építése 6 db
VAGYONVÉDELEM Kamerás komplett megfigyelő rendszer telepítése kamerákkal, rögzítővel és a
szükséges tartozékokkal. Magyar nyelvű közérthető leírással, a rendszer beüzemelésével. 1 db
1.4.Kisszög (Hrsz:. 0124)
1.4.1. Útjelző tábla
Útjelző tábla. A táblatartó oszlop anyaga felületkezelt akác. Magassága: 220 cm – lebetonozható talppal. A
tábla anyaga 8 mm vastag habosított műanyagtábla, közvetlen digitális nyomtatással készítve, a nyomat UV
és Vízálló. A tábla mérete: magassága 100 mm, szélessége 120 mm. 1 db
1.4.2. Vagyonvédelem
Kamerás komplett megfigyelő rendszer telepítése kamerákkal, rögzítővel és a szükséges tartozékokkal.
Magyar nyelvű közérthető leírással, a rendszer beüzemelésével 1 db
1.5. Állatsimogató-látogatóközpont kialakítása (Hrsz.:1154)
1.5.1. Látogatóközpont építése
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó
szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29
mm, MüII.-20 25 m
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt)
falszerkezetbe, Névleges méret: 21-29 mm, MüG-20 130 m

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V 160 m
1.5.2.Fedetlen kerékpártároló
1.5.3.Fedett kerékpártároló
1.5.4. Útjelző tábla
1.6. Tájház (Hrsz.:685)
1.6.1. Szaletli
Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi
erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m²-ig, 2,0 m mélységig 3,5 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe 1 db
1.6.2. Fedetlen kerékpártároló
KPT-17 Horganyzott kivitelű kerékpártároló horganyzott acél kivitellel, aljzathoz csavarozással rögzítve
Mérete: 3000x600x800 mm 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 423
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: 55613095
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Böjtös-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72578896
Postai cím: Irinyi József Utca 40. A. lh. 1/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.robert70@gmail.com
Telefon: +36 209423783
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/08/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Eredeti szerződés szerinti adattartalom:
6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
………
A teljesítés határideje: Szerződéskötéstől számított 320. nap.
Módosítás utáni szerződés szerinti adattartalom:
6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
………
A teljesítés határideje: Szerződéskötéstől számított 320+103=423. nap (2020.11.29. napja).
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 kialakult COVID 19 vírus okozta műszaki ellehetetlenülési
körülményeket, a veszélyhelyzet építőipari termelésre gyakorolt hatásait Felek nem láthatták
előre. Megrendelő és Kivitelező kellő gondossága mellett sem volt feltételezhető a veszélyhelyzet
kialakulása és annak hatása.
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: 55613095 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 55613095 Pénznem:
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Fővárosi Törvényszék, 24935/2020, Fővárosi
Törvényszék 104.K.705.005/2020/14.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: Fővárosi Törvényszék
Az ügy száma: 104.K.705.005/2020/14.
A felperes: Sümeg Város Önkormányzata (8330 Sümeg, Béke tér 7.)
A felperes képviselője: Papcsák Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Trencsán Gábor)
(1054 Budapest, Alkotmány utca 10.III/24.)
Az alperes: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.)
Az alperes képviselője: dr. Petró Szilvia kamarai jogtanácsos
A per tárgya: közbeszerzési ügyben hozott D. 117/13/2020. számú határozat, mint közigazgatási
cselekmény jogszerűségének vizsgálata
ÍTÉLET
A bíróság a keresetet elutasítja.
Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 15 000 (tizenötezer) forint
perköltséget.
A le nem rótt 36 000 (harminchatezer) forint kereseti illetéket az állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
A per alapjául szolgáló tényállás
[1]A felperes képviselő-testülete a 2019. május 30. napján kelt 149/2019. (V. 29.) öh. határozattal arról
döntött, hogy a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00012 kódszámú, „Ramassetter Látogatóközpont kialakítása
Sümegen” projekt 2. része - világítás korszerűsítés, gépészeti munkák, nyílászárók cseréje — építési
munkáinak elvégzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §
(1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytat le. A felperes mint ajánlatkérő 2019. június 3. napján
indította meg a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti tárgyalásos eljárást a felhívásnak - többek között - a
Sümegi Közszolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére történő közvetlen megküldésével. A felhívásra
perben nem álló Kft., valamint egy másik gazdasági társaság nyújtott be ajánlatot. A felperes képviselőtestülete 2019. június 26. napján elfogadta a 197/2019. (VI. 26.) öh. határozatot, amelyben az eljárás nyertes
ajánlattevőjeként a Kft.-t nevezte meg.
A felek 2019. július 9. napján vállalkozási szerződést kötöttek a közbeszerzési eljárás tárgyát képező
munkák elvégzésére.
[2]A perben nem álló Pénzügyminisztérium hivatalbóli kezdeményezésére az alperes jogorvoslati eljárást
folytatott le, melynek eredményeként a 2020. május 12. napján kelt D. 117/13/2020. számú határozatával
megállapította, hogy a felperes megsértette a Kbt. 25. § (1) bekezdését és 25. § (3) bekezdés b) pontjának
bb) alpontját, amelyre tekintettel 2 000 000 forint bírságot szabott ki vele szemben.
[3] Rögzítette, hogy a Kbt. 25. § (l)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében az ajánlatkérő minden szükséges
intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy ne jöjjön létre összeférhetetlenséget és a verseny
tisztaságának sérelmét eredményező helyzet. Az ajánlatkérőnek kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy
a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában ne vegyen részt olyan személy vagy szervezet,
amely a pártatlan és tárgyilagos közreműködést nem tudja biztosítani, továbbá a közbeszerzési eljárásban
ajánlattevőként ne vegyen részt olyan személy vagy szervezet, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárás előkészítésébe és lefolytatásába bevont.
[4] Rámutatott, hogy a felperes a közbeszerzési eljárás megindításakor a felhívást a rendelkezésre álló
iratok alapján - négy másik gazdasági szereplő mellett - a Kft.-nek is megküldte, amelynek egyedüli tagja; a
társaság legfőbb szervének hatáskörét a tag, tehát a felperes gyakorolja.
[5] Megállapította, hogy - saját közbeszerzési szabályzata alapján - a felperes kötelessége az éves
közbeszerzési terv elkészítése, a felperes képviselő-testülete jogosult elrendelni közbeszerzési eljárás
lefolytatását, megbízni a bírálóbizottság tagjait, továbbá meghozni a közbeszerzési eljárás egyes
szakaszait, valamint a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. A felperes közbeszerzési szabályzata alapján
a képviselő-testület fogadja el a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, és dönt a benyújtott ajánlatok
érvényességéről, illetve érvénytelenségéről is.
[6] A közbeszerzési szabályzat 1.7.1, II.5., III.1. és IV.6. pontjai alapján kiemelte, hogy a kezdeményezéssel
érintett közbeszerzési eljárás szerepel a felperes 2019. évi közbeszerzési tervében. A felperes
a közbeszerzési eljárásban fenntartotta magának a közbeszerzési eljárás lényeges feltételei
meghatározásának jogát mind a bírálati részszempontok, mind az alkalmassági feltételek, mind pedig
a műszaki leírások tekintetében. A felperes képviselőtestülete döntött a vizsgált közbeszerzési eljárás
megindításáról, hívta fel ajánlattételre a tulajdonában álló Kft.-t, amelyet később nyertes ajánlattevőként
hirdetett ki.

[7] A fentiek alapján megállapította, hogy a felperes tevékenyen részt vett a közbeszerzési eljárás
előkészítésében és lefolytatásában.
[8] Ezt követően azt vizsgálta, hogy az ajánlatkérő képviselő-testülete közreműködött-e az ajánlattétel
során. Az Kft. alapító okiratát, valamint szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § és 3:112. §-aival
összevetve azt állapította meg, hogy a felperes képviselő-testülete döntött a Kft. legfőbb szerve hatáskörébe
tartozó kérdésekben, így a Kft. alapvető üzleti és személyi kérdéseiben is. Rámutatott, hogy amennyiben a
felperes képviselő-testülete az ajánlatadással kapcsolatban hozott döntést, úgy azt nem képviselő-testületi
minőségében hozta meg hanem mint a Kft. egyedüli tagja, ezért irreleváns, hogy kifejezetten erről szóló
képviselő-testületi határozat nem keletkezett.
[9] Hangsúlyozta, hogy a képviselő-testület tagjainak összeférhetetlenségi nyilatkozatai nem teszik
súlytalanná azt a tényt, hogy a felperes a Kft. egyedüli tagja, és nem elégségesek annak orvoslására, hogy
a felperes a verseny tisztaságát sértve és versenyelőnyt jelentő módon, a későbbi nyertes ajánlattevő Kft.
tulajdonosaként eljárt a közbeszerzési eljárás előkészítésében, valamint lefolytatásában.
[10] Rögzítette, hogy a felperes képviselő-testülete megjelent a közbeszerzési eljárás ajánlatkérői és
ajánlattevői oldalán is; az összeférhetetlenség azzal jött létre, hogy a felhívást megküldte a Kft. részére,
továbbá mindkét oldalon olyan információk birtokában volt, amely a verseny tisztaságának sérelmét
eredményezte.
[11] Azáltal, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a
verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzet kialakulását, a felperes megsértette a Kbt. 25. §
(1) bekezdését. A jogsértésre tekintettel a Kbt. 165. § (3) bekezdésének d) pontja, (4) bekezdése és (11)
bekezdése szerint 2 000 000 forint összegű bírsággal sújtotta a felperest.
A kereset és a védirat
[12] A felperes keresetében elsődlegesen a határozat megváltoztatását és a jogsértés hiányának
megállapítását, másodlagosan a határozat hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárásra kötelezését
kérte.
[13] Vitatta, hogy önmagában a tulajdonosi minőség megalapozza az összeférhetetlenséget; a Kbt. 25. §
(3) bekezdés b) pontjának bb) alpontja ugyanis azt a feltételt is kiköti, hogy az érintettek eljárásban való
közreműködése alkalmas legyen a verseny tisztasága sérelmének előidézésére, amelynek fennállása
az egyedi esetben vizsgálandó. Az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB) a C-2013/07.
számú Michiainiki ügyben, valamint a C-21/03. és C-34/03. számú Fabricom SA és État belge egyesített
ügyekben hozott döntései, továbbá a Kbt. Kommentárja szerint kötelezően alkalmazandó elv, hogy az
ellenbizonyítás lehetőségét követően megállapított konkrét tényállás alapján felmerülő tényleges jogsérelem
az összeférhetetlenség megállapításának követelménye. Annak alátámasztására, hogy a képviselő-testület
az ajánlattételben is közreműködött, az alperes semmilyen konkrét tényt, bizonyítékot nem mutatott fel, és
nem bizonyította, hogy utasítást, vagy többletinformációt adott volna a Kft.-nek,
amellyel megsértette az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 62. §-a szerinti tényállás tisztázási kötelezettségét.
[14] Rámutatott, hogy a Kúria Kf.VI.37.786/2018/5. számú ítélete részben eltérő tényállási elemeket vett
figyelembe, amelyhez képest jelen esetben megállapítható, hogy a Kft. SZMSZ-e szerint az éves gazdasági
terv elkészítéséről az ügyvezető gondoskodik; a Kft. szerződései vonatkozásában sem az alapító okirat,
sem az SZMSZ nem biztosít számára jóváhagyási jogosultságot; a Kft. a közbeszerzés becsült értékénél
2,5 millió forinttal magasabb árat ajánlott. Kiemelte, hogy a Ptk. 3:112. § (2) bekezdése szerint a vezető
tisztségviselő a társaság ügyvezetését önállóan látja el, míg az egyedüli tag írásban hozza meg határozatait,
amelyek a közléssel válnak hatályossá. A tárgyévben mindössze két - a keresethez csatolt, 143/2019.
(V.29.) és 144/2019. (V.29.) számú - írásbeli határozatot hozott, az éves beszámoló elfogadásáról, illetve a
törzstőke emelésről.
[15] Mindezekre figyelemmel az alperes a döntését feltételezésekre és nem konkrét tényekre alapozta, és
nem támasztotta alá a Kbt. 25. § (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában foglalt összeférhetetlenség
megvalósulását.
[16] Az alperes védiratában a határozatában foglalt álláspontját fenntartva a kereset elutasítását kérte.
Előadta, hogy a jogorvoslati eljárásban minden, a felperes által rendelkezésre bocsátott okiratot részletesen
megvizsgált, ezzel eleget tett az Ákr. 62. §-ában előírt tényállás tisztázási kötelezettségének. A felperes
kereseti állításai nem támasztják alá, hogy az ügyvezető jogosult önálló üzleti döntések meghozatalára,
erről sem a Kft. alapító okirata, sem az SZMSZ-e nem rendelkezik. Rámutatott, hogy nem vizsgálta
a közbeszerzés becsült értéke és az ajánlati ár közötti összefüggéseket, mivel erre a jogorvoslati
kezdeményezés nem terjedt ki, emellett az összeférhetetlenség törvényi elemei között sem szerepel
ezzel kapcsolatos előírás. Életszerűden, hogy a Kft. nem rendelkezett többlet-információkkal, miközben a
legfőbb szerve, egyedüli tagja ugyanazon személy, aki a közbeszerzési tervet elfogadta, majd elrendelte a
közbeszerzési eljárás lefolytatását, és az eljárás során döntéshozatalra volt jogosult.

Kitért arra, hogy a keresethez csatolt képviselő-testületi határozatokat a felperes nem bocsátotta
rendelkezésre a hatósági eljárásban, ezért azok a perben sem vehetőek figyelembe.
[17] Hangsúlyosan hivatkozott arra, hogy az összeférhetetlenséget az alapozta meg, hogy a felperes az
ajánlatkérői és az ajánlattevői oldalon is megjelent a közbeszerzési eljárásban. Rámutatott, hogy a Kúria
Kf.VI.37.786/2018/5. számú ítélete összességében az alperesi álláspontot támasztja alá, amelyből a felperes
kizárólag a számára előnyös megállapításokat idézte a keresetében.
A bíróság döntése és annak jogi indokai
[18] A kereset nem megalapozott.
[19] A bíróság a közigazgatási jogvitát a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Kp. Második része szerinti elsőfokú közigazgatási
peres eljárásban, a Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében tárgyaláson kívül bírálta el, tekintettel arra, hogy
a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem látta szükségesnek. A közigazgatási
tevékenység jogszerűségét a Kp. 2. § (4) bekezdése és 85. § (1) bekezdése értelmében a kereseti kérelem
korlátai között, és a Kp. 85. § (2) bekezdése alapján a megvalósításának időpontjában fennálló tények
alapján vizsgálta. A tényállást a Kp. 78. § (2) bekezdésére figyelemmel a rendelkezésre álló adatok, valamint
a felek előadásának egybevetése alapján, a bizonyítékokat egyenként és összességükben, a megelőző
közigazgatási eljárásban megállapított tényállással összevetve állapította meg.
[20] A bíróság mindenekelőtt rögzíti, hogy a felperes keresetében a határozat jogalapját, azaz a terhére
rótt jogsértést vitatta, a Kbt. és a Ptk. irányadó rendelkezéseinek jogértelmezési kérdéseit vetette fel,
illetve a bizonyítékként szolgáló okiratok értékeléséből levont következtetések jogszabályi előírásokba
ütközésére hivatkozott. A kereset nem érintette a bírság mint jogkövetkezmény alkalmazását, a mérlegelési
szempontokat, valamint a bírság összegét.
[21] A bíróság rámutat arra, hogy a mindkét fél által irányadónak tekintett, Kf.VI.37.786/2018/5. számú
kúriai ítélet a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény -a 2020. március
31-ig hatályos időállapot szerinti - 31. §-a alapján EBH2019. K.20. számon elvi bírósági határozatként
is közzétételre került, mint a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek szempontjából kiemelkedő
jelentőségű ügyben elvi kérdésekre is kiterjedő határozat. A bíróság megállapította, hogy a jelen perben
felmerült jogkérdésben a döntés irányadó, a felperes által hivatkozott részbeni tényállásbeli eltérések a Kúria
elvi iránymutatásától való eltérést nem tették szükségessé, mivel azok a kérdés lényegi megállapításait nem
befolyásoló tényezők az alábbiak szerint.
[22] A döntés - felperes által is hivatkozott - [39] bekezdésében a Kúria elvi éllel mondta ki, hogy a jogsértés
megállapításához vizsgálni kell, miszerint volt-e konkrét, a Kbt.-ben körülírt olyan tevékenység, cselekmény
a felperes részéről, amely összeférhetetlenségi helyzetet teremtett, illetve ténylegesen is előidézte az
összeférhetetlenségi jogsértés megvalósulását. Önmagában a tulajdonosi-, gazdasági-, stb. kapcsolat
fennállása nem vezet szükségszerűen összeférhetetlenséghez, a verseny tisztaságának megsértéséhez,
emellett olyan további tényeket, körülményeket, egyéb bizonyítékokat is fel kell sorakoztatni, amelyek - az
ellenbizonyítás eredményét is értékelve - kellően alátámasztják a jogsértés tényleges megvalósítását.
[23] A Kúria által vizsgált esetben az összeférhetetlenség az által alakulhatott ki, hogy az ajánlatkérő
ajánlattételre hívta fel a Kft.-t, amelynek egyedüli tagja volt. Ugyanaz a személy egyfelől ajánlatkérő volt akinek a közbeszerzési tervében szerepelt a perrel érintett közbeszerzési eljárás, és annak megfelelően
meg is indította azt másfelől az ajánlattevő egyedüli tagja volt, amely hatáskörébe tartozó kérdésekben az
ajánlatkérő képviselő- testületének döntési jogosultsága volt. A képviselő-testület fogadta el az ajánlattevő
éves üzleti tervét, és hagyta jóvá a 3 000 000 forintot meghaladó szerződések megkötését. Mivel az
ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata és az ajánlattevő alapító okirata alapulvételével egyértelmű volt, hogy
az ajánlatkérő képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásban mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői
oldalon megjelent, megállapítható, hogy a jogsértő magatartás a Kft. ajánlattételre való felhívása volt,
hiszen ez teremtette meg a kapcsolatot az ajánlatkérő és az ajánlattevő között. Ezzel lett a felperes mindkét
oldal részese, így jött létre az összeférhetetlenség. Szó nincs arról, hogy csupán egy összeférhetetlenségi
veszélyhelyzet lehetősége állt volna fenn, ellenkezőleg, az ajánlattevő ajánlattételre való felhívásával, mint
konkrét jogsértő magatartással jöhetett létre az összeférhetetlenség.
[24] Az elvi bírósági határozat [43] bekezdése kifejtette, hogy nem szükséges annak bizonyítása, hogy
az ajánlattevő többlet-információ birtokában volt, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérői és az ajánlattevői
információk összemosódtak, amely tény további bizonyításra nem szorul. A Kúria ítélete [44] bekezdésében
arra is rámutatott, hogy a Kbt. nem rendelkezik arról, hogy az ajánlattevők csak meghatározott engedély
birtokában tehetnének ajánlatot. A konkrét esetben az ajánlattevő alapító okirata írta elő, hogy a 3 000 000
forintot meghaladó értékű szerződés megkötésének jóváhagyása szükséges. A Kbt. 81. § (11) bekezdése
szerinti ajánlati kötöttségre figyelemmel az alapító képviselő-testületének jóváhagyása nem mellőzhető már
az ajánlat megtételekor sem, hiszen ellenkező esetben az ajánlati kötöttség legalábbis bizonytalanná válna.
[25] A perbeli ügyben az alperes - a felperes által rendelkezésre bocsátott okiratok alapján — helytállóan
állapította meg, hogy a perbeli esetben a Kúria által vizsgált esethez lényegi elemeiben hasonló tényállás

valósult meg, a felperes által vélt különbségek releváns eltérést nem jelentettek. Az üzleti terv elkészítése
nem azonos annak elfogadásával - ahogyan erre a védirat is rámutatott —, a Ptk. 3:109. § (2) bekezdése
értelmében pedig az üzleti terv elfogadása - mint üzleti kérdés - egyértelműen az alapító tag hatáskörébe
tartozik. Tévesen hivatkozott arra a felperes, hogy nincs jóváhagyási kötelezettsége a Kft. szerződései
tekintetében, figyelemmel a Ptk. - határozat által is hivatkozott - 3:188. § (2) bekezdésére, miszerint a
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a
társaság saját tagjával köt; a közbeszerzés tárgya kétségkívül ilyen szerződésnek minősült.
[26] A bíróság rámutat arra, hogy az ajánlati ár becsértékhez viszonyított aránya - a Kúria elvi határozata
szerint — irreleváns az összeférhetetlenségi ok megítélése szempontjából. A keresethez csatolt két
képviselő-testületi határozat pedig a Kp. 78. § (4) bekezdése és 85. § (2) bekezdése alapján először a
perben hivatkozott - de már a megelőző eljárás idején is fennálló tényként - új bizonyítékként nem volt
figyelembe vehető.
[27] A bíróság kiemeli az EBH2019. K.20. számú elvi bírósági határozat [45] bekezdésében foglaltakat,
amely szerint „Az összeférhetetlenség elkerülése és a verseny tisztaságának biztosítása olyan kiemelt
követelmények, amelyek az alapelvekben, de a tételes rendelkezésekben is megjelennek. A tiltott
összefonódás, a tisztességtelen piaci magatartás károsan befolyásolja a piac működését, ezért az ilyen
helyzetek kialakulását el kell kerülni. A Kbt. elismeri az „in-house” beszerzéseket, meghatározott feltételek
esetén lehetőséget biztosít arra, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására egyébként kötelezett szervezet
a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kössön
szerződést. Ha a Kbt.-ben megállapított feltételek maradéktalanul nem teljesülnek, akkor házon belüli
beszerzésre nincs mód. Ilyenkor az ajánlatkérő gazdasági társasága semmiféle előnyt nem élvezhet, a többi
piaci szereplővel, a versenytársakkal azonos pozíció illeti meg.
Amennyiben ez a Kbt. szabályozása, illetve a cégre vonatkozó előírások folytán nem valósítható meg,
és az ajánlatkérő meg a gazdasági társaság között átfedés van, összeférhetetlenség áll fenn, akkor az
a gazdasági társaság az alapító által kiírt közbeszerzési eljárásban nem vehet részt. Ellenkező esetben
sérülne a verseny tisztasága, hiszen ez a vállalkozás jóval előnyösebb helyzetből indulhatna, mint a
versenytársai.”
[28] Összességében megállapította a bíróság, hogy az alperes megfelelően tárta fel a perbeli esetben
megvalósult releváns tényállási elemeket, miszerint a felperes képviselő-testületének hatáskörébe tartozik
az éves közbeszerzési terv elfogadása, a közbeszerzési eljárás elrendelése és teljes lefolytatása, majd
a szerződés megkötése, emellett a Kft. egyedüli tagjaként - a Ptk., a Kft. alapító okirata és SZMSZe rendelkezései szerint - a Kft. üzleti tervének elfogadása, üzleti kérdéseiben való döntéshozatal
és a közbeszerzés tárgyát képező szerződés jóváhagyása. A verseny tisztaságának sérelmét
eredményező magatartásként helytállóan azonosította a határozat, hogy a felperes a Kft.-t maga hívta fel
ajánlattételre, majd hirdette ki nyertes ajánlattevőként és kötött vele szerződést, ezzel maga hozta létre az
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetet. A Kúria EBH2019.
K.20. számú elvi bírósági határozata ugyanezen magatartást ítélte a verseny tisztaságának sérelmét
eredményező jogsértő magatartásnak. Ahogyan azt a Kúria is kifejtette, az összeférhetetlenséget, illetve a
verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzet azzal állt elő, hogy a felperes feladatainak ellátását
biztosító képviselő-testület -amely részt vett a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában,
valamint közreműködött az ajánlattételben is az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is megjelent döntési
pozícióban, így mindkét oldalon olyan információk birtokában volt, amely a verseny tisztaságának sérelmét
eredményezte.
[29] A bíróság rámutat, hogy a perben előadott kereseti érvelés lényegében megegyezik a Kúria fent
elemzett elvi határozata által felülvizsgált elsőfokú bírósági ítélet jogi érvelésével -ideértve az EUB ítélkezési
gyakorlatára, valamint a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseinek értelmezésére vonatkozó érveket amelyeket a
Kúria összességében nem osztott, és ahhoz képest eltérő jogértelmezésre jutott. A bíróság ezért a perben
felmerült jogkérdés megítélése kapcsán a Kúria jogértelmezését tartja irányadónak, az attól való eltérést - az
előzőekben kifejtettek szerint - a perbeli esetben nem látta indokoltnak. A Kúria érveit - amelyek a Kbt. és a
Ptk, vonatkozó rendelkezéseinek helyes értelmezésére is kitértek - a bíróság részletesen ismertette, így e
körben csupán a Kúria álláspontjára utal vissza, amely alapján a kereseti érvek nem megalapozottak.
[30] A fentiekre figyelemmel a bíróság megállapította, hogy az alperes megfelelően feltárt tényállás
alapján jogszerűen állapította meg, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése b) pontjának bb) alpontjában
foglalt összeférhetetlenség esete megvalósult, valamint a felperes nem tett meg minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét
eredményező helyzet kialakulását, amellyel megsértette a Kbt. 25. § (1) bekezdését.
[31] A felperes az alperes döntésére vonatkozóan egyéb jogsértést nem jelölt meg - a bírság mint
jogkövetkezmény alkalmazását, az alperes mérlegelését és a bírság összegszerűségét nem vitatta -, ezért a
bíróság a fentieket figyelembe véve, összességében megállapította, hogy az alperes eljárását és határozatát
a keresetben előadott okokból jogszabálysértés nem terheli; az alperes jogszerű és helytálló jogértelmezés

útján megalapozott döntést hozott az ügyben, mely okból a felperes alaptalan keresetét a Kp. 88. § (1)
bekezdés a) pontja szerint elutasította.
Záró rész
[32] A bíróság a Kp. 35. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 83. § (1) bekezdése szerint kötelezte a pervesztes felperest az alperes
perköltségének megfizetésére, amelyeknek mértékét a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről
szóló 31/2017. (XII. 27.) IM rendeletnek megfelelően előterjesztett nyomtatványban felszámított összeg
alapján, a Pp. 81. § (1) és (5) bekezdéseire, valamint a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi
költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdésére is figyelemmel a perköltségjegyzék
1. pontjában felszámítottal egyező összegben állapította meg, mivel azt — az ügy bonyolultságára és az
írásbeli beadványok elkészítésének munka- és időigényére tekintettel - a kifejtett tevékenységgel arányban
állónak találta, szem előtt tartva, hogy a tárgyaláson kívüli döntéshozatal következtében az alperesnek a
tárgyalással összefüggésben felszámított költsége nem merült fel.
[33] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontjában
biztosított tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az Itv. 45/A. § (2) bekezdése által felhívott, az
Itv. 39. § (1) bekezdése és 42. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott összegű kereseti illeték a
felperesnek az Itv. 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt személyes illetékmentessége okából a Kp. 35. § (1)
bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 102. § (6) bekezdése értelmében az állam terhén marad.
[34] Az ítélet elleni fellebbezés kizártsága a Kp. 99. § (2) bekezdésén, valamint a Kbt. 172. § (6) bekezdésén
alapul.
Budapest, 2020. december 1.
dr. Antal Regina s.k. Huszámé dr. Czap Sarolta s.k. dr. Bendli Attila József s.k.
a tanács elnöke előadó bíró bíró

Fővárosi Törvényszék, 24944/2020, A Fővárosi
Törvényszék 103.K.701.036/2020/8. számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: Fővárosi Törvényszék
Az ügy száma: 103.K.701.036/2020/8.
A felperes: Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy
Sándor utca 8-20.)
A felperes képviselője: dr. Herbák Henrietta ügyvéd (1029 Budapest, Toldi utca 7.)
Az alperes: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.)
Az alperes képviselője: dr. Kenessey Réka kamarai jogtanácsos
A per tárgya: közbeszerzési ügyben hozott határozat (D.274/22/2017) bírósági felülvizsgálata
ítélet:
A Fővárosi Törvényszék az alperes D.274/22/2017. számú határozatát hatályon kívül helyezi és a
jogorvoslati eljárást megszünteti.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 250 000 (kettőszázötvenezer) forint
perköltséget. A 300 000 (háromszázezer) forint összegű kereseti illetéket az állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes, mint ajánlatkérő „sebészeti varróanyagok, vérzéscsillapítók, varrógépek beszerzése” tárgyban
2017. január 19-én feladott, az Európai Unió hivatalos lapjában 2017. január 21-én 2017/S. 015-023418
számon megjelent ajánlati felhívásával a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. A felperes a közbeszerzést részekre
bontotta. Az ajánlati felhívás IV.1.8.) részében rögzítette, hogy a szerződés a közbeszerzési megállapodás
(GPA) hatálya alá nem tartozik. (A Megállapodás Kormányzati Beszerzésről (a továbbiakban: GPA) a
Kereskedelmi Világszervezetet (WTO-t) létrehozó Marrakesh-i Egyezmény 4. melléklete, amely az 1998. évi
IX. törvénnyel került kihirdetésre.) A STAPLECARE Kft. (a jogorvoslati eljárás kérelmezője, a továbbiakban:
kérelmező), valamint több ajánlattevő meghatározott részek tekintetében tette meg ajánlatát.
[2] 2017. május 16-án a felperes arról értesítette a kérelmezőt, hogy az 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. részek tekintetében kizárta őt az eljárásból, mert nem
közösségi származású árut ajánlott, és a Kínából származó áruknak nem kell nemzeti elbánást nyújtania.
Döntésében a felperes a Kbt. 2. § (5) bekezdésére, 73. § (1) bekezdésére, 74. § (2) bekezdés b) pontjára és
(3) bekezdésére hivatkozott. A kérelmező előzetes vitarendezés iránti kérelmét a felperes elutasította.
[3] A kérelmező az ajánlatát érvénytelenné nyilvánító döntéssel szemben 2017. május 31-én jogorvoslati
kérelmet terjesztett elő arra hivatkozással, hogy a döntés nem megalapozott, mert nem történt meg az áruk
származásának egyértelmű tisztázása. A jogorvoslati kérelmet a kérelmező gazdasági igazgatója terjesztette
elő, amely nem tartalmazta a jogi képviselő nevét és adatait, az alperes ezért D. 274/2/2017. szám alatt
hiánypótlási felhívást bocsátott ki a kérelem hiányainak és a kérelem mellékletei csatolásának pótlására.
A kérelmező hiánypótlásként előterjesztett nyilatkozatát ismét a gazdasági igazgatója jegyezte, aki a kért
meghatalmazást és mellékleteket csatolta, de - a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül - nem bocsátott
rendelkezésre olyan jogorvoslati kérelmet, amely a jogi képviselőjétől származott, és amely tartalmazta a jogi
képviselője nevét.
[4] Az alperes úgy értékelte, hogy a hiányok megfelelően pótlásra kerültek, ezért D.274/4/2017. számú
végzésével tájékoztatást adott arról, hogy az eljárás megindításra került, majd a kérelemre megindult
jogorvoslati eljárást D.274/18/2017. számú végzésével kiterjesztette annak hivatalbóli vizsgálatára, hogy
a felperes tárgyi beszerzése a GPA hatálya alá tartozik-e, és ennek megfelelően a tárgyi felhívás IV. 1.8)
pontja jogszerűen került-e kitöltésre.
A keresettel támadott döntés
[5] Az alperes 2017. július 6-án hozta meg a perben támadott D.274/22/2017. egybefoglalt döntését.
Határozatában a hivatalbóli kiterjesztés alapján megállapította, hogy a felperes megsértette a Kbt. 2. § (5)
bekezdését, és megsemmisítette a felperes ajánlati felhívását, valamint az ezt követően hozott valamennyi
döntését a l.,9., 10., 26., 30., és 31., részek tekintetében, továbbá a felperessel szemben 5 000 000 forint
bírságot szabott ki. a jogorvoslati kérelmet illetően a jogorvoslati eljárást megszüntette. A hatásköri kifogás
kapcsán - a Kbt. 145. § (2) bekezdésében, a GPA XVIII. cikkében, a 2003. évi Kbt.-hez fűzött általános
indokolásban, az Európai Parlament és a Tanács jelenleg hatályos 2014/24/EU irányelve (2014. február
26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: 2014/24/
EU irányelv) (17) és (18) preambulum bekezdésében, 25. cikkében és az V. mellékletében foglaltakra
hivatkozással -megállapította, hogy közösségi joganyag szerint létrehozott

szervezetként jogosult arra, hogy megvizsgálja vajon az ajánlatkérő a nemzetközi kötelezettségeket a
közbeszerzési eljárásában figyelembe vette-e, ezért azt is vizsgálhatja, hogy az adott közbeszerzési
szerződés a GPA hatálya alá tartozik-e. Megállapítása szerint a felperes a GPA alanyi hatálya alá tartozik,
a gyógyszeripari termékek szerepelnek a 4. mellékletben, a beszerzés becsült értéke pedig meghaladja
a GPA megállapodásban meghatározott értékhatárt, így az árubeszerzés a GPA tárgyi hatálya alá tartozó
beszerzés, ezért a felhívás IV. 1.8.) pontját is akként lett volna köteles kitölteni, és ennek megfelelően a GPA
szerinti áruk vonatkozásában a nemzeti elbánást biztosítva lett volna köteles lefolytatni a közbeszerzési
eljárását. A jogszerűtlen felhívás kihatott az eljárást lezáró döntésre is, mert a GPA alkalmazásának téves
meghatározása miatt több ajánlattevő kizárása, több ajánlat érvénytelenné nyilvánítása megtörtént. Miután a
jogsértést megállapította, és az 1., 9., 10., 26., 30., 31. részek
tekintetében megsemmisítette az eljárást megindító felhívást és az azt követő valamennyi döntést, a
kérelmező jogorvoslati kérelmének a vizsgálata akadályba ütközik, ezért a kérelemre indult jogorvoslati
eljárást - a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket). 31. § (1) bekezdés e) pontja
alapján - megszüntette. Az alperes a bírság kiszabását indokoltnak tartotta, mivel a felhívás alapelvi
sérelmet okozott, és az ajánlatok elbírálására érdemi kihatással bírt, a bírság mértékének megállapítása
során az eset valamennyi körülményét mérlegelte.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[6] A felperes pontosított keresetében eljárásjogi és anyagi jogi jogszabálysértésekre egyaránt hivatkozott,
kérelmeit I-XV. pontban rögzítette, különbséget téve abban, hogy az egybefoglalt döntés mindkét, vagy
csak egyik döntési formára tartozó részét támadja. Elsősorban kérte a teljes határozat felülvizsgálatát,
annak megváltoztatásával a jogorvoslati eljárás megszüntetését, másodlagosan a határozat hatályon
kívül helyezése mellett az alperes új eljárásra kötelezését azzal, hogy az alperes a jogorvoslati eljárást
szüntesse meg. Külön is támadta az alperes D.274/7/2017. számú észrevételre felhívó, a D.274/12/2017.
számú jogszerű magatartásra felszólító és a D.274/18/2017. iktatószámú hivatalbóli kiterjesztő végzéseit,
kérve azok jogsértő voltának megállapítását. Kérte továbbá a bírság alapjának csökkentését és a bírság
összegének mérséklését, valamint perköltsége megtérítését a bíróság mérlegelése alapján.
[7] A felperes a keresete I-II. kérelmi elemében a jogorvoslati kérelem hatálytalanságára, az alaki- és tartalmi
kellékei hiányára hivatkozva azt állította, hogy a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kellett
volna utasítani, illetőleg az eljárás megindítását követően a jogorvoslati eljárást meg kellett volna szüntetni,
ezért nem volt lehetőség a jogorvoslati eljárás hivatalbóli kiterjesztésére sem. Az I. kérelmi eleme szerint
a jogorvoslati kérelem hatálytalan jognyilatkozatnak minősül a Kbt. 145. § (7) bekezdés szerinti kötelező
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet hiánya okán. A
Kbt. mögöttes jogszabályaként alkalmazandó Ket. 40. § (6) bekezdése és a Ket. 40/A. § (5) bekezdéséből
következően, ha a jogi képviselet kötelező, a nem jogi képviselő által benyújtott jogorvoslati kérelem
hatálytalan. A kötelező, professzionális képviselet hiánya - a jogvesztő határidőkre is tekintettel - olyan
jellegű hiányosság, amely tekintetében hiánypótlás nem
rendelhető el, így nincs olyan joghatályos jogorvoslati kérelem, amely alapján az eljárás megindítható lett
volna. A II. kérelmi elemben a felperes a hiánypótlás megfelelőségét kifogásolta. Érvelése szerint a Kbt.
149. § (1) bekezdés a) pontjából következően a jogorvoslati kérelemben a kérelmező, mint gazdasági
társaság képviselőjének nevét, a Kbt. 145. § (7) bekezdéséből következően az ügyvéd képviselőjének
nevét, székhelyét kötelezően fel kell tüntetni. Mivel a fentieknek a hiánypótlás sem felelt meg, ezért a
jogorvoslati kérelmet a Kbt. 151. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozással érdemi vizsgálat nélkül el kellett
volna utasítani. További kereseti kérelmi elemeiben az ideiglenes intézkedés indokainak, a kérelmező
ügyfélképességét alátámasztó tényeknek, a döntésre irányuló indítvány indokainak és a kérelmező
ügyfélképességének hiányára hivatkozott, továbbá vitatta, hogy a GPA megállapodás tekintetében az
alperes joghatósággal, hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Hivatkozása szerint, ha lett is
volna az alperesnek joghatósága, hatásköre, illetékessége a GPA megállapodás tekintetében, akkor is
jogszerűen állapította meg az alkalmazási kötelezettség hiányát, ezért a Kbt. 2. § (5) bekezdését nem
sérthette meg.
[8] Az alperes az ellenkérelmében és az követő perbeli nyilatkozataiban változatlanul fenntartotta a
határozatában foglaltakat, úgy a jogértelmezése, mint a megállapításai körében, és a kereset elutasítását,
valamint perköltsége megtérítését kérte.
Az elsőfokú ítélet és a Kúria hatályon kívül helyező végzése
[9] Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék 107.K.700.328/2018/14. számú ítéletével a felperes keresetét
elutasította. A Kúria Kfv.III.38.302/2018/7. számú végzésével az elsőfokú ítéletet - a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 275. § (4) bekezdés alapján - hatályon kívül helyezte és
a bíróságot új eljárásra, valamint új határozat hozatalára utasította. A felperes felülvizsgálati eljárásban
felmerült költségét 50 000 forintban állapította meg.

[10] Egyetértett a felperessel abban, hogy az I. és II. kereseti kérelmi elem vonatkozásában az elsőfokú
bíróság ítélete hiányos és vitatható indokolást tartalmaz. A végzése [30] pontjában - a
Kbt. 145. § (7), 149. § (1), 151. § (1) és (2) bekezdéseire hivatkozással - rögzítette, hogy a jogorvoslati
kérelemnek is a Kbt. 145. § (7) bekezdése szerinti képviselőtől kell származnia, akinek nevét a Kbt. 149.
§ (1) bekezdés alapján kötelezően fel is kell tüntetni a jogorvoslati kérelemben. Álláspontja szerint téves
az a megállapítás, hogy a jogorvoslati eljárás megindulása szempontjából irreleváns a kötelező (ügyvédi)
képviselet mikénti igazolása vagy annak hiánya, mert ez semmilyen módon nem következik az ismertetett
jogszabályokból. Megállapította, hogy az iratanyagban nem szerepel a D.274/2/2017. számú végzés, annak
vizsgálata nélkül azonban az I. és II. kereseti kérelmi elemek tekintetében nem lehet döntést hozni. Az
állásfoglaláshoz szükséges a jogorvoslati kérelem, a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás vizsgálata,
mert ezek alapján kell eldönteni, hogy a jogorvoslati eljárás megindítására törvényesen került-e sor, amely
előkérdése annak, hogy a hivatalbóli kiterjesztésre egyáltalán sor
kerülhetett-e. Iránymutatásként előírta, hogy amennyiben az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban a
felek nyilatkozatait és a hiányzó iratok beszerzését követően arra jut, hogy mód volt hivatalból kiterjeszteni
az eljárást, akkor a GPA megállapodás kapcsán a 2014/24/EU Irányelv 25. cikkének konkrét átültetett
rendelkezéseit kell megállapítania, mivel a Kbt. 2. § (5) bekezdés mindössze visszautal az Irányelvbe
beépített GPA rendelkezésekre, a 2014/115/EU tanácsi határozat pedig annak 3. cikke értelmében
közvetlenül nem hivatkozható, és mert az Irányelv szabályait konkrétan hivatkozható magyar jogszabályokon
keresztül lehet főszabály szerint érvényre juttatni. Amennyiben az Irányelv 25. cikkét konkrétan kifejező, azt
implementáló magyar szabályok nem lelhetők fel, akkor elsősorban azt kell vizsgálni, hogy az Irányelv 25.
cikkére és azon keresztül a GPA megállapodásra lehet-e közvetlenül jogokat és kötelességeket alapítani a
felperesi kórházzal szemben, különös figyelemmel az Európai Unió Bírósága ítélkezési
gyakorlatára, ezek közt is elsősorban a 2013. december 12-i C-425/12 számú EUB ítéletben foglalt
megállapításokra.
[11] A Kúria új eljárásra adott iránymutatása szerint a bíróságnak be kell szereznie az alperestől a 2-es
alszámú hiánypótlásra felhívó végzést és a jogorvoslati eljárás kérelmezőjét a beavatkozás lehetőségéről
értesíteni kell. Ha a kérelmező a perbe beavatkozik, akkor lehetőséget kell biztosítania a számára, hogy
a jogorvoslati kérelme hatálytalanságával, esetleges alaki hiányaival, ügyfélképességének hiányát állító
kereseti kifogásokra nyilatkozhasson, majd, ezt követően, a Kúria jelen végzésének iránymutatása szerint
kell a jogkérdésekben állást foglalnia, és amennyiben ezekben a felperes keresetét elutasító döntést
szükséges meghozni, akkor a kereseti kérelem egyéb elemeit is az esetleges beavatkozó nyilatkozatának
figyelembe vételével kell elbírálni.
A megismételt eljárás
[12] Az elsőfokú bíróság az új eljárás során az előírt iratokat és nyilatkozatokat beszerezte, a felek - a Kúria
végzése vonatkozásában - kifejtették álláspontjaikat. A kérelmező a perbe nem kívánt beavatkozni. Az
alperes a hiánypótlás megfelelősége vonatkozásában a Kúria jogértelmezésének helytállóságát is vitatta.
A bíróság új határozata és annak indokai
[13] A felperes keresete - az alábbiak szerint - alapos.
[14] A Kbt. 169. § (4) bekezdése alapján a bíróság eljárására a Pp. XX. Fejezetét kell megfelelően
alkalmazni, amennyiben e törvényből, illetve a nemperes eljárás jellegéből más nem következik. A bíróság
az alperesi határozatot a Pp. 215. §-a értelmében a kereset és az ellenkérelem keretei között, a Kbt. 170. §
(1) bekezdése alapján vizsgálja felül.
[15] Az új eljárásban az elsőfokú bíróság a Kúria végzésében adott iránymutatás szerint volt köteles
a jogértelmezési kérdésekben állást foglalni, és a jogszerűségi felülvizsgálatot az előírt sorrendiség
megtartásával elvégezni, ezért elsőként a kereset I. és II. elem hivatkozásainak alaposságát vizsgálta.
Ennek során a Fővárosi Törvényszék figyelemmel volt arra, hogy a Kúria a végzése [30] pontjában
kifejezetten rögzítette az általa helyesnek ítélt jogértelmezést, amely szerint már a jogorvoslati kérelemnek
is a Kbt. 145. § (7) bekezdése szerinti képviselőtől kell származnia, és a kérelemben e képviselő nevét fel is
kell tüntetni.
[16] A felperesnek a jogorvoslati kérelem hatálytalanságára vonatkozó I. számú kereseti hivatkozásával
kapcsolatosan az elsőfokú bíróság - a fenti jogértelmezés alkalmazása mellett -kiemelendőnek tartja, hogy a
jogorvoslati kérelmet a Kbt. 148. § (2) bekezdése szerint, az abban felsorolt személyi kör jogosult benyújtani,
ebbe a körbe az ajánlattevő kérelmező kétségkívül beletartozik. Fontos körülmény azonban, hogy a
kötelező jogi képviseletre, mint a jogorvoslati kérelem egyik szükségképpeni kellékére nézve - annak hiánya
kapcsán a hatálytalanság jogkövetkezményét a jogalkotó sem a Kbt.-ben, sem a felperes által hivatkozott,
mögöttes eljárási szabályként alkalmazandó Ket. 40. § (6), (7) illetve 40/A. § (5) bekezdéseiben nem
mondta ki. Megjegyzendő, azokban az eljárásrendekben, ahol a (jogi) képviselet hiánya a hatálytalanság
jogkövetkezményként jelenik meg, az csak a hatóságnak a féli jogok védelme érdekében a hiánypótlása és a
jogkövetkezményekre való eredménytelen felhívása után következik be. Tehát a

hatóság részéről aktív magatartást feltételez. Erre vonatkozó kifejezett rendelkezés hiányában azonban - a
jogorvoslati kérelem benyújtására felhatalmazó konkrét rendelkezés mellett - nem tekinthető a kérelmező
jogorvoslati kérelme hatálytalannak annak okán, hogy az annak előterjesztésekor nem a Kbt. 145. § (7)
bekezdése szerinti képviselőtől származott. A hiány pedig a hatóság, vagyis az alperes részéről intézkedési
kötelezettséget keletkeztet, ami a hiánypótlásra felhívás kell legyen. Ez a hiányosság tehát a pótolható
hiányosságok körébe tartozik, amelyre tekintettel az alperes is helytállóan, és helyes tartalommal bocsátotta
ki az iratok között rendelkezésre álló 2. alszámú, hiánypótlásra felhívó végzését. A felperes I. számú kereseti
hivatkozását ezért a Fővárosi Törvényszék nem fogadta el alaposnak.
[17] A hiánypótlás megfelelőségét és elfogadhatóságát vitató II. kereseti hivatkozás kapcsán a Fővárosi
Törvényszék a fenti jogértelmezés szerint értékelte a kérelmező hiánypótlási felhívásra benyújtott
beadványát. E jogértelmezés mentén azt állapította meg, hogy az egyértelműen nem volt alkalmas a
hiányok teljeskörű pótlására, hiszen az ismételten nem a megfelelő képviselőtől származott, és nem került
pótlólag benyújtásra olyan jogorvoslati kérelem sem, amely a Kbt. 145. § (7) bekezdése szerinti képviselőtől
származott és amely tartalmazta a képviselő nevét, csupán az eredeti hiányos kérelem hiányzó mellékletei
kerültek csatolásra, amely különbségnek jelentőséget kellett volna tulajdonítani. A felperes ezért alappal
kifogásolta, hogy a hiánypótlási eljárás eredményeként sem állt rendelkezésre olyan jogorvoslati kérelem,
amely a helyes jogértelmezés szerint elfogadható. Tekintettel arra, hogy a jogorvoslati kérelem a hiánypótlást
követően sem volt megfeleltethető a reá irányadó jogszabályi előírásoknak, ezért ténylegesen nem állt az
alperes rendelkezésére a jogorvoslati eljárás megindítására alkalmas, elbírálható jogorvoslati kérelem.
[18] A Kbt. 151. § (5) bekezdés a) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet - a Ket. 30. §ában foglaltakon túl - érdemi vizsgálat nélkül öt napon belül elutasítja, ha megállapítja, hogy a kérelmező a
hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidő alatt nem tett eleget vagy a kérelmét újból hiányosan adta
be. Ugyanezen szakasz (6) bekezdése alapján pedig a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást
akkor is megszünteti, ha az (5) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna
helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a Közbeszerzési Döntőbizottság
tudomására.
[19] Fentiek alapján 4. alszám alatt az alperesnek az eljárást megindításáról szóló tájékoztató végzés
meghozatala helyett a hiánypótlás eredménytelenségének jogkövetkezményét kellett volna levonnia, és a
jogorvoslati kérelmet el kellett volna utasítania, vagy ha ez később jut a tudomására, a jogorvoslati eljárást
meg kellett volna szüntetnie. A jogorvoslati eljárását tehát tovább nem folytathatta volna, amelyből pedig
következik, hogy így az eljárását sem terjesztette volna ki jogszerűen hivatalból 18. sorszám alatt. A felperes
erre is helytállóan hivatkozott.
[20] A Kbt. 172. § (4) bekezdése szerint a bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát kizárólag
abban az esetben helyezi hatályon kívül, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása során a jogorvoslati
eljárás lényeges és az ügy érdemére kiható szabályainak megsértésére került sor. Az alperes a hiánypótlási
eljárás során a fentiek szerinti lényeges és az ügy érdemére is kiható eljárási jogsértést valósított meg azzal,
hogy a hiánypótlás sikertelenségének jogkövetkezményét nem vonta le, elbírálásra alkalmatlan kérelemre
eljárva terjesztette ki az eljárását hivatalból és ez alapján hozott érdemi döntést.
[21] A II. kereseti elem elfogadására figyelemmel a Fővárosi Törvényszék az alperes által okozott jogsérelem
orvoslása céljából az alperes határozatát - az egybefoglalt döntés mindkét rész tekintetében a Kbt. 172.
§ (4) bekezdése alapján - hatályon kívül helyezte, és az alperes előtt folyamatban maradt jogorvoslati
eljárást - a Kbt. 151. § (5) bekezdés a) pontjára is figyelemmel, a Kbt. 151. § (6) bekezdése alkalmazásával megszüntette.
[22] A Fővárosi Törvényszék, miután a Kúria a helyes jogértelmezésre vonatkozó egyértelmű iránymutatást
adott, amely az elsőfokú bíróságot köti, a II. kereseti elem kapcsán indokolásában, mint szükségtelent,
mellőzte a felek helyes jogértelmezésre vonatkozó álláspontjainak részletes értékelését, a felperes további
kereseti hivatkozásai alaposságát pedig, a hozott döntés természetére tekintettel - mint okafogyottat - nem
vizsgálta.
Záró rész
[23] A pernyertes felperes perköltségének megfizetésére az alperes a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján
köteles. A bíróság a perköltség összegét a Pp. 75. § (1) és (2) bekezdései, valamint 79. § (1) bekezdése,
továbbá a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. §ában foglaltak alapján, a képviseleti tevékenységgel arányban állóan határozta meg, mely során figyelemmel
volt a per tárgyának értékére, a képviselet szakmai nehézségére, az előkészítő munka, illetve a tárgyaláson
való megjelenés időigényére, és arra, hogy a felperes felülvizsgálati eljárásban felmerült költségét a Kúria 50
000 forintban állapította meg.
[24] A keresetindítás időpontjában hatályos, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban
Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján feljegyzett, az Itv. 39. § (1) bekezdésében és 42. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott mértékű kereseti illetéket az állam viseli a költségmentesség bírósági eljárásban

történő alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 14. §-a alapján, figyelemmel az Itv. 4. § (1)
bekezdésre és az Itv. 5. § (1) bekezdés c) pontjára.
[25] A fellebbezés lehetőségét a Kbt. 172. § (6) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2020. november 25.
dr. Sára Katalin s.k. tanácselnök
Fintáné dr. Vásárhelyi Julianna s.k. előadó bíró
dr. Bíró Péter s.k. bíró

