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Csolnoky Ferenc Kórház (0353/2021)
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: Csolnoky Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91003052
Postai cím: Kórház Utca 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88556209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vmkorhaz.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/EKR000515872020/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000515872020/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
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: Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása
Hivatkozási szám: EKR000515872020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90510000-5
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása a Csolnoky Ferenc Kórház részére. 128 200 kg/év,
illetve 8 m3/év mennyiségű, egészségügyi fekvőbeteg intézményben keletkező veszélyes egészségügyi hulladék
elszállítása, ártalmatlanítása, a hulladékok gyűjtéséhez konténer biztosításával.
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: Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90510000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.,valamint
8200 Veszprém, Komakút tér 1.), Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrum Sümeg (8330 Sümeg,
Kompanik Zsófia u. 6.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása a Csolnoky Ferenc Kórház részére. 128 200 kg/év,
illetve 8 m3/év mennyiségű, egészségügyi fekvőbeteg intézményben keletkező veszélyes egészségügyi hulladék
elszállítása, ártalmatlanítása, a hulladékok gyűjtéséhez konténer biztosításával.
Szilárd (vagy szilárd csomagolásban gyűjthető) hulladékok (hulladékkód/megnevezés 12 havi mennyiség):
15 01 10*/szennyezett csomagolási hulladék (infúziós palackok, vegyszeres kannák)/1 400 kg
18 01 03*/egészségügyi hulladék, melynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a
fertőzések elkerülése érdekében/125 000 kg
18 01 06*/veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer/850 kg
18 01 08*/citotoxikus és citosztatikus gyógyszer/940 kg
18 01 09/gyógyszer, amely különbözik a 18 01 08-tól/10 kg
Folyékony állapotban gyűjtött hulladékok (hulladékkód/megnevezés 12 havi mennyiség):
16 10 01*/veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék (patológiai osztály szennyvizének zsírfogó
aknájából származó hulladék)/szippantás 2 alkalommal, ~4 m3/alkalom
További információk:
- 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről;
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- 61/2013 (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról;
- 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.
A szerződés teljesítésének helyszínei:
Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u.1.) (A központi gyűjtőhely földszinten van, tehergépkocsival 2
m-re megközelíthető, alkalmanként elszállítandó hulladék mennyisége 600-1400 kg)
Rendelőintézet (8200 Veszprém, Komakút tér 1.) (A központi gyűjtőhely 1. emeleten van, az épület
tehergépkocsival 5 m-re megközelíthető, alkalmanként elszállítandó hulladék mennyisége 10-30 kg)
Sümegi Pszichiátriai Centrum (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.) (A központi gyűjtőhely földszinten van,
tehergépkocsival 2 m-re megközelíthető, alkalmanként elszállítandó hulladék mennyisége 10-30 kg)
18 01 06*, 18 01 09, 15 01 10* hulladék-kódú hulladékok esetén:
Esetenként, az Ajánlatkérő környezetvédelmi felelősének írásbeli jelzése és az Ajánlattevővel való időpontegyeztetés alapján, a jelzéstől számított max. 5 napon belül egyeztetett helyszínről. Esetenként osztályos
munkahelyi gyűjtőhelyről való átvétel szükséges. A fentiekben megjelölt hulladék nem rendszeresen keletkezik,
hanem változó időtartamonként, évente hozzávetőleg 4-6 alkalommal kell elszállítani.
16 10 01* hulladék-kódú hulladék esetén:
Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u.1.)
(A zsírfogó akna kültéren, az E épület murvás parkolójában van, tehergépkocsival 1 m-re megközelíthető).
(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 igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban feltüntetett 1 éves mennyiségen felül összesen 30%
opciós mennyiség megrendeléséről dönthet a szerződés időtartama alatt. Az opció lehívására az
alapmennyiségre vonatkozó feltételekkel (ár, szállítási határidő, egyéb követelmények, stb.) kerülhet sor.
Ahol a mennyiségi eltérés (+30%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke
minden esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő. Az opcionális
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mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor
kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont szerinti indokolás: A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások szakmai
szempontból szorosan kapcsolódnak egymáshoz, azok együttesen biztosítják ajánlatkérő beszerzési
igényének kielégítését. A szolgáltatás részekre bontva, adott esetben több szolgáltatóval kötött több
szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős
időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű
egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható.
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 az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontja
szerint értékeli.
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 foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet
(továbbiakban:Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya
alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 1-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni
köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr.15. § (1) bekezdése alapján 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. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Megfelelően irányadó a Kbt. 69. §
(11a) bekezdése. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig,ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát
az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése
alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során
következett. A Kbt. 64. § (1) bekezdése is megfelelően irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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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: A Kr. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek
ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő
az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem
kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Megfelelően irányadó a
321/2015. Kr. 21/A. §, és a Kbt. 65.§ (5)-(7), (9), (10), (11) bek., 69. § (11) bek. is. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése
alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak
szerint kötelesek igazolni:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja
alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított hat évben teljesített (legfeljebb kilenc
éven belül megkezdett) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú szállítási referenciamunka/
referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést
kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét
és telefonszámát, a szállítás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont
megjelölésével, év/hónap/nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az
alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható
legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 24. §-ában írtakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított hat évben
szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb kilenc éve megkezdett, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 90 000 kg/év, egészségügyi veszélyes hulladék
elszállítására, ártalmatlanítására vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a vételárat - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, teljesítésigazolás kiállítását követően,
havonta egy alkalommal kiállított számla és az ártalmatlanítást igazoló, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben
meghatározott szállítási ’SZ’-lapok csatolása ellenében, banki átutalással teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem
fizet. Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi kamatot, továbbá a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalányt fizet. A részletes
fizetési feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a számlázás, az elszámolás, és a
kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

13

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: 2021/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik
a Kbt, 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a
bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED)
jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban
kerülnek kifejtésre.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a
minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban állapította meg.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR.
Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag
elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
7. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§
alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást
nem nyújt.
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. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., a Kbt. 66.§ (6)
bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
10. Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerint (nemleges nyilatkozat
is csatolandó).
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő
cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintáját.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy
- a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
14. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben határidőhöz kötötten előírt
kötelezettségeinek teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, a késedelem a
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teljes vállalkozási díj nettó értékének 1 %-a/naptári nap, de legfeljebb 20 naptári napig. Ezt követően
Megrendelő a meghiúsulási kötbért érvényesíti.
Hibás teljesítési kötbér: Abban az esetben, ha a Vállalkozó a szolgáltatást nem az előírt tartalommal
és /vagy a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt követelményeknek megfelelően nyújtja. Hibás
teljesítés esetén Vállalkozó a teljes vállalkozási díj nettó értékének 1 %-a/naptári nap a hiba kijavításának
időszakára, de legfeljebb 20 napig, ezt követően a Megrendelő a meghiúsulási kötbér szabályait
érvényesíti. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani az adott részteljesítés
esetében 20 napot meghaladó hibás teljesítés esetén.
Meghiúsulási kötbér: Az teljes vállalkozási díj nettó értékének 20 %-nak megfelelő mértékű kötbér.
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.
A VI.3) További információk pont folytatása:
15. Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az
adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre
lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni,
amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel
egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
16. Ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell érvényes,
valamennyi az Ajánlatkérő által felsorolt egészségügyi veszélyes hulladék fajtára kiterjedő hulladékszállítási, valamint hulladék-ártalmatlanítási hatósági engedéllyel. Ajánlattevőnek az ajánlatában a
hatósági engedély rendelkezésre állásról nyilatkoznia kell. A hatósági engedélyek meglétét Ajánlatkérő
szerződéskötési feltételként írja elő, amennyiben vállalkozó ezt elmulasztja, az a szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül.
17. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell minimum 20.000.000 Ft/év és minimum 1.000.000 Ft/káresemény
kárkifizetési limit összegű, szolgáltatásra (veszélyes hulladék elszállítására, ártalmatlanítására) vonatkozó
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érvényes szakmai felelősségbiztosítással, melyről szóló igazolást Ajánlattevő köteles legkésőbb a
szerződéskötés időpontjában átadni Ajánlatkérő részére és köteles a szerződés hatálya alatt fenntartani.
Amennyiben vállalkozó ezt elmulasztja, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a
nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
19. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.
20. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar
jog.
21. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot értendő.
22. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám (00354).
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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Debreceni Szakképzési Centrum (0212/2021)
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 Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99963286
Postai cím: Fokos Utca 12
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovalcsik Annamária
Telefon: +36 304520582
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 13172243
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dszc.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/EKR000995122020/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000995122020/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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debreceni SZC Mechwart Kollégium tervezés
Hivatkozási szám: EKR000995122020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71320000-7
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum Kollégiumának építésének, fejlesztésének és
bővítésének előkészítése
A Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum Debrecen egyik meghatározó szakképző
iskolája.
Az oktatási intézmény iránt nagy az érdeklődés, melynek következtében nemcsak a városban, vagy az
agglomerációban lakó tanulók körében népszerű az intézmény. Jelenleg nem áll rendelkezésre külön kollégium
a technikum számára, s a központi kollégiumokban a helyhiány állandó. Annak érdekében, hogy az intézmény
adta lehetőségeket nemcsak a debreceni, hanem a keleti régióban lévő diákok számára is elérhető legyen, egy
iskolához tartozó kollégium elengedhetetlen. A jelenlegi tendenciák és felmérések alapján 250 fő elhelyezését
biztosító kollégium létesítése szükséges a várható igények kiszolgálására.
Az üres ingatlan, mely jelenleg megvásárlás alatt áll, közvetlenül az iskolaépület mellett található, mely ideális egy
összetett nevelési program megvalósításához.
Az ingatlan régészeti lelőhelyen fekszik (Azonosító: 36658) és a településkép védelméről szóló 45/2017. (VII.14.)
Önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint helyi védelem alatt áll.
Jelen fejlesztés az intézményben a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs
fejlesztések keretében valósul meg.
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: Debreceni SZC Mechwart Kollégium tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71320000-7

További tárgyak:
71221000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4030 Debrecen, Fokos utca 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Debreceni SzC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum iránt igen nagy az érdeklődés, melynek
következtében nemcsak Debrecenben, hanem távolabbi településekről, szomszédos megyékből, határon túlról is
szívesen választják a diákok az intézményt. Jelenleg nem áll rendelkezésre külön kollégium a technikum tanulói
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részére, s a városban lévő kollégiumok telítettek. Annak érdekében, hogy a jelentkezők száma továbbra is magas
legyen, s a keleti régióban élő diákok is a Mechwartban tanulhassanak, feltétlen szükséges egy kollégium építése.
Helyrajzi száma: 9454
Az ingatlan maximális beépíthetősége 50%, a zöldfelület minimum 30% kell legyen. Az ingatlan területe –
tulajdoni lap alapján – 3837 m2, melyből max. 1918,5 m2 építhető be. Az ingatlan jelenleg beépítetlen.
Az ingatlan a zártsorú általános beépítési mód szerint építhető be. A megengedett építménymagasság 8,50 –
12,50 m.
Jelenleg magántulajdonban van, de megvásárlása esetén a Debreceni Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe
fog kerülni. Ide szeretnék felépíteni a kollégiumot, s így az elhelyezése miatt ideális lehetőség egy összetett
nevelési program megvalósításához.
Az ingatlan régészeti lelőhelyen fekszik (Azonosító: 36658) és a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.)
Önkormányzati rendelet 2. mellélete szerint helyi védelem alatt áll.
A tervezési feladat a kollégium épületének, környezetének megtervezése a beépíthető összes terület legjobb
kihasználásával.
A kollégium kialakításánál a főbb paraméterek:
&#61485; 250 fő befogadására legyen alkalmas (75% -25 % megoszlás fiú és lány között)
&#61485; kétágyas szobák, fürdőszobával, beépített szekrénnyel
&#61485; szintenként kerüljön kialakításra teakonyha, tanterem vagy tanulószoba
&#61485; kollégiumon belül kerüljön kialakításra sportolásra alkalmas helyiség, helyiségek, kollégiumi
nevelőtanári szoba, mosókonyha, orvosi szoba, beteg szoba, vendégszoba, a szükséges irodai helyiségek,
közösségi tér, parkoló, bicikli tároló, tetőterasz
&#61485; konyha, étkező kialakítása
&#61485; teljes kábeles és Wifi lefedettség
&#61485; a kollégium körül a park kialakítása, amely szorosan kapcsolódik a Mechwart udvarával
A tervezési feladat magába foglalja a vázlatterv, az építési engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli
tervdokumentáció elkészítését.
Ennek keretében a meglévő épületet érintő felújítási munkák vázlatszerű bemutatása, a bővítéssel, fejlesztéssel
érintett területek bemutatása, a fejlesztés szöveges leírása, melyben bemutatásra kerül az épület tömege,
befoglaló méretei, magassága, alaprajzi kontúrja és vázlatos elképzelést mutat be a homlokzat kialakítására, a
nyílászárók elhelyezésére vonatkozóan. Javaslatot tartalmaz a tervezett beépítés karakterére, a telepítés - és a
telek beépítési paramétereire a helyi építési előírások ismeretében.
Minimálisan tartalmaznia kell helyszínrajzot, vázrajzot (m=1:200 vázlattervi tervdokumentáció), a tervezett állapot
bemutatását – rövid műszaki leírást: épület és telekadatok, helyiséglista m2 adatokkal.
A Tervező feladata a szükséges egyeztetések lefolytatása az érintett szakhatóságokkal, közmű szolgáltatókkal,
az illetékes építéshatósággal és az Építészeti-Műszaki Tervtanács véleményezési eljárásához a Főépítésszel, mely
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá
tartozik.
A tervező az építészeti-műszaki dokumentáció összeállítása során gondoskodik arról, hogy az építésügyi hatóság
rendelkezésére álljon a helyszínről, annak környezetéről készített minden olyan hitelt érdemlő dokumentum
(terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb okirat, nyilatkozat stb.), amely a tervezés alapját képezte, és
amely lehetővé teszi a döntés meghozatalát, az építésügyi hatósági engedély megadását és a tudomásulvétel
feltételeinek vizsgálatát, igazolását
Az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv
Energetikai számítás készítése a meglévő és a tervezett állapotról
Tervezői költségbecslés készítése
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési
és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági
munkarészt tartalmaznia kell. Tervező feladatát képezi, hogy a munka megvalósításához szükséges szakirányú
egyeztetéseket a szakhatóságokkal és közmű szolgáltató cégekkel megszervezze, lebonyolítsa, illetve Megrendelő
nevében, de a saját költségén beszerezze a megvalósításhoz szükséges hozzájárulásokat, amelyekre őt jogszabály
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vagy valamely hatósági előírás kötelezi. Tervező feladatát képezi továbbá, hogy a tervezési munka során
rendszeresen egyeztessen az illetékes engedélyező hatósággal a Megrendelő jelenlétében.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. É jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében
felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 12,5
2 3. G jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként
szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 12,5
3 4. V jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként
szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 12,5
4 5. T jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként
szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 12,5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a
szerződéstervezet tartalmazza.
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3) 2-5. ért. szempont: a Kbt. 71. §(9)bek. alapján, ha a Kbt. 76. §(3)bek. b)pontja szerinti értékeléshez bemutatott
szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb,
mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
4) Közhasználatú épület fogalma alatt Ajánlatkérő az olyan épület (épületrész), amely- a település vagy
településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható,
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 [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pont].
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 a Kbt.62.§ (1) és (2) bek.
szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a
az irányadó.
Igazolási mód:
ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az
egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő (AK) a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ATk részére a közbeszerzési dokumentumokkal
együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD
mintát.
ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja
szerinti kizárok ok hatálya alá.
ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok
tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint
adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

23

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy 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. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
ATnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági
követelményeknek.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) AT alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki
Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) (Közös) AT a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja
alapján csatolja az ajánlathoz az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai
tagságról szóló igazolást.
AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11)-(12) bekezdései is irányadóak.
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-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: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges
benyújtani a felszólított ATnek.
M1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás (AF)
feladásának napját megelőző 6 éven (72 hónapon) belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referenciát (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 9 évre
(108 hónapra) és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az AF feladását
megelőző 6 éven (72 hónapon) belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy
b) pontja szerint.
Az igazolás/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, elérhetősége,
c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki és mennyiségi tartalommal),
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d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (teljesítésigazolás kiállítás) időpontja (év, hónap, nap
részletezettséggel),
e) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös
ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a
saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri
ajánlatkérő megadni.
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok.
tartalmazza.
M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek.
b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről.
b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti
jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot.
b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti
jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:
- a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot (ha az ajánlat benyújtásakor nem került csatolásra),
melyben Ajánlattevő nyilatkozik az előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában bemutatott
szakemberek szakmai tapasztalatáról.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában korábban csatolta a szakemberek szakmai önéletrajzát, úgy annak
újbóli benyújtása nem kötelező.
- szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, ha az önéletrajzban nem szerepel.
- ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont
szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve
ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös
ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a
Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2)
pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) – M2) pontban foglalt alkalmassági
követelmények 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
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esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész A-D. pontjában
feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem
rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül befejezett, de
legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, generáltervezési feladat ellátására vonatkozó, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely legalább 1200 m2
alapterületű legalább 187 fő befogadására alkalmas tömegszállás (tömegszállásra alkalmas a motel,
szanatórium, diákotthon, munkásszálló, idősek otthona, kollégium) építésének és/vagy felújításának és/
vagy átépítésének és/vagy bővítésének generáltervezési feladatára vonatkozik, továbbá használatbavételi
engedéllyel rendelkezik.
Az M1) pont szerinti szerinti elvárásnak teljeskörűen 1 db szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.
Generáltervezés fogalma alatt Ajánlatkérő a teljes - szakági tervekre is kiterjedő - engedélyezési és/vagy
kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó, szükség szerint megfelelő szakismerettel
és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők (minimum építész, statika, villamos, gépész szakágak)
bevonásával végzett tervezési folyamat koordinációját és felügyeletét érti.
M2) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű
É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező
tervezővel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 34. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.4) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 30. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz az átfedés nem 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)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mellékkötelezettségek:
A késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a késedelemmel érintett
kötbérterhes teljesítési mérföldkőhöz tartozó rész- vagy végszámlán elszámolandó szerződés szerinti Tervezői
Díjrész nettó összegének 1 (egy) százaléka naponta, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) százaléka.
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) százaléka.
Ajánlatkérő a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot,
míg a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési
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biztosítékot köt ki. A Teljesítési Biztosíték és a Jólteljesítési Biztosíték összege külön-külön a Tervezői Díj 5-5 %-a
(öt-öt százaléka).
Jótállás: 24 hónap.
A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.
Nyertes ATként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt
(rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint
történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §.
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
1. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 százaléka (az igényelt előleg 50%-val csökkentve), a Megrendelő által
jóváhagyott Vázlatterv Megrendelő részére történő átadását követően, a teljesítésigazolás kiállítását követően
2. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 százaléka (az igényelt előleg 50%-val csökkentve), a Megrendelő által
jóváhagyott Engedélyezési Tervek Megrendelő részére történő átadását követően, a teljesítésigazolás kiállítását
követően
3. végszámla a nettó Tervezői Díj 50 százaléka, a Megrendelő által jóváhagyott Kiviteli Tervek Megrendelő részére
történő átadását követően, a teljesítésigazolás kiállítását követően
Megrendelő a Tervezői díj 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.
A Felek az Előleg összegét a Tervezői Díjra vonatkozó részszámlákban számolják el egyenlő arányban.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés 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)
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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: 2021/02/17 (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: 2021/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6)
bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.
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 a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
• a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,
• AT Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is)
• a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában (nemleges
válasz esetén is),
• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT
tekintetében az AJ-hoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),
• üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek szerint az AJ-ban
elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKRben erre szolg. funkció alk.). Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra.
Az AK Kbt. 69. § szerinti külön felhívására az AT-nek elektronikus űrlap formájában csatolnia kell:
• a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,
• az alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.
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3) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának
1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 2-5.
értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60.
szám) 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik.
5) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés
időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara 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) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
6)AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7)AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Vencli Adrienn 01131
9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
10)Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
11) Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a
megajánlott adatokat. Az M2)1-M2)4. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 2-5. értékelési
részszempontok vonatkozásában bemutatni. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek
nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.
12) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.
13) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő komplett kivitelezési tervdokumentáció elkészítését
várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.
14) Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ATnek) a 322/2015. Kr.11.§-a
alapján a szerz. hatálya alatt rendelkeznie kell legalább 200.000.000,- Ft, ill., káreseményenként legalább
100.000.000,- Ft összegű tervezői felelősségbizt-sal, melynek kiterjesztett kárbejelentési időszaka legalább
2 (kettő) év. A felelősségbizt-ról ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
15) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a
gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a
közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
16) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
Rövidítések.:
AK-ajánlatkérő,
AT-ajánlattevő,
AV-alvállalkozó,
KD-Közbeszerzési Dokumentumok,
AF-Ajánlati felhívás,
GSZ-Gazdasági Szereplő.
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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Debreceni Szakképzési Centrum (0214/2021)
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 Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99963286
Postai cím: Fokos Utca 12
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovalcsik Annamária
Telefon: +36 304520582
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 13172243
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dszc.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/EKR000995432020/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000995432020/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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debreceni SZC Mechwart Technikum tervezés
Hivatkozási szám: EKR000995432020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71320000-7
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum fejlesztésének előkészítése
A nyertes ajánlattevő feladata a Debreceni SzC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum (4025
Debrecen Széchenyi utca 58.) belső tereinek komplex felújításához, meglévő tantermek, tanműhelyek
korszerűsítéséhez, átalakításához, a külső nyílászárók cseréjének befejezéséhez, a helyi védettség alatt álló épület
homlokzatának felújításához, a tetőszerkezet javításához, szükség esetén cseréjéhez, az új szárny hőszigeteléséhez
és az új beruházások ( új tantermek, tanműhelyek építése , közösségi tér kialakítása, épület bővítés ) építési
munkáihoz szükséges tervezési feladatok elvégzése.
Az intézmény főépületébe 1911-ben költöztek be az első tanulók. A 80-as években egy új szárny épült hozzá, de a
növekvő tanulói létszám miatt az intézmény bővítése halaszthatatlan.2018-ban a főépület nyílászárói kicserélésre
kerültek. Kisebb karbantartási, felújítási munkákat végeztünk az elmúlt években, de az épület teljes egésze
felújításra és bővítésre szorul.
Jelen fejlesztés az intézményben a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs
fejlesztések keretében valósul meg.
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: Debreceni SZC Mechwart Technikum tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71221000-3

További tárgyak:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4030 Debrecen, Fokos utca 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Debreceni SzC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum a város egyik meghatározó iskolája,
iskolaépülete. Kis telken régészeti lelőhelyen foglal helyet a 2 emeletes, több, mint 100 éves impozáns épület és a
hozzá tartozó műhelyek, valamint a 80-as években készült úgynevezett „új szárny”. Az épülethez tartozik még egy
rendkívül sokoldalúan használható tornacsarnok is.
Az épület övezeti besorolása VT215765 (PVK).
Az épületek paraméterei:
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Főépület
Alagsori helyiségek 381,5 m2
Földszinti helyiségek 1586,106 m2
Első emeleti helyiségek 1026,75 m2
Második emeleti helyiségek 361,46 m2
Harmadik emeleti helyiségek 294,25 m2
Összesen: 3650,066 m2
Udvari épületek helyiségei 587,15 m2
Tornacsarnok 1050 m2
Az intézmény 1/1 Önkormányzati tulajdonú, melynek vagyonkezelője a Debreceni Szakképzési Centrum.
Az intézmény régészeti lelőhelyen fekszik (Azonosító: 36658) és a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.)
Önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint helyi védelem alatt áll.
Az intézmény a műszaki és informatika terén képezi kiváló eredménnyel a tanulókat, s a járműipari szakember
utánpótlásnak egyik bázisa.
2018-ban a főépület nyílászáróinak cseréje történt, de nagyobb beruházás az utóbbi időszakban nem volt.
A meglévő épületen, épületben az alábbi felújításokat terveztük:
- víz-és csatornarendszer, elektromos hálózat felújítása, hőleadók és fűtési csőhálózat felülvizsgálata, szükség
esetén radiátorok cseréje, belső, az új szárnyban a külső és belső nyílászárók cseréje, vizesblokkok, burkolatok
felújítása, homlokzat felújítása, új szárny szigetelése, tetőszerkezet javítása, meglévő tantermek ,műhelyek
átalakítása, teljes kábeles és Wifi lefedettség kiépítése.
Új beruházás:
- a Külső vásártér utca felől egy 3 szintes épületrész hozzáépítése a főépülethez, amelyben tantermek,
tanműhelyek, irodák kiépítésére kerül sor
- a meglévő raktársor elbontása, pihenőkert kialakítása az udvar területén
- fedett közösségi tér kialakítása, a büfé áthelyezésével
- hátsó porta kialakítása
A tervezési feladat magába foglalja a vázlatterv, az építési engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli
tervdokumentáció elkészítését.
- Ennek keretében a meglévő épületet érintő felújítási munkák vázlatszerű bemutatása, a bővítéssel, fejlesztéssel
érintett területek bemutatása, a fejlesztés szöveges leírása, melyben bemutatásra kerül az épület tömege,
befoglaló méretei, magassága, alaprajzi kontúrja és vázlatos elképzelést mutat be a homlokzat kialakítására, a
nyílászárók elhelyezésére vonatkozóan. Javaslatot tartalmaz a tervezett beépítés karakterére, a telepítés - és a
telek beépítési paramétereire a helyi építési előírások ismeretében.
- Minimálisan tartalmaznia kell helyszínrajzot, vázrajzot (m=1:200 vázlattervi tervdokumentáció), a tervezett
állapot bemutatását – rövid műszaki leírást: épület és telekadatok, helyiséglista m2 adatokkal,
- A Tervező feladata a szükséges egyeztetések lefolytatása az érintett szakhatóságokkal, közmű szolgáltatókkal,
az illetékes építéshatósággal és az Építészeti-Műszaki Tervtanács véleményezési eljárásához a Főépítésszel, mely
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá
tartozik.
- A tervező az építészeti-műszaki dokumentáció összeállítása során gondoskodik arról, hogy az építésügyi hatóság
rendelkezésére álljon a helyszínről, annak környezetéről készített minden olyan hitelt érdemlő dokumentum
(terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb okirat, nyilatkozat stb.), amely a tervezés alapját képezte, és
amely lehetővé teszi a döntés meghozatalát, az építésügyi hatósági engedély megadását és a tudomásulvétel
feltételeinek vizsgálatát, igazolását
- Az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv
- Energetikai számítás készítése a meglévő és a tervezett állapotról
- Tervezői költségbecslés készítése
- A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési
és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági
munkarészt tartalmaznia kell. Tervező feladatát képezi, hogy a munka megvalósításához szükséges szakirányú
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egyeztetéseket a szakhatóságokkal és közmű szolgáltató cégekkel megszervezze, lebonyolítsa, illetve Megrendelő
nevében, de a saját költségén beszerezze a megvalósításhoz szükséges hozzájárulásokat, amelyekre őt jogszabály
vagy valamely hatósági előírás kötelezi. Tervező feladatát képezi továbbá, hogy a tervezési munka során
rendszeresen egyeztessen az illetékes engedélyező hatósággal a Megrendelő jelenlétében.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. M2.1) pontja szerinti É jogosultsággal rendelkező szakember oktatási
intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 12,5
2 3. M2.2) pontja szerinti G jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős
tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 12,5
3 4. M2.3) pontja szerinti V jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős
tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 12,5
4 5. M2.4) pontja szerinti T jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős
tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min. 0 db, max. 10 db) 12,5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői
regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
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2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a
szerződéstervezet tartalmazza.
3) 2-5. ért. szempont: a Kbt. 71. §(9)bek. alapján, ha a Kbt. 76. §(3)bek. b)pontja szerinti értékeléshez bemutatott
szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb,
mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
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 a Kbt.62.§ (1) és (2) bek.
szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a
az irányadó.
Igazolási mód:
ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az
egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő (AK) a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ATk részére a közbeszerzési dokumentumokkal
együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD
mintát.
ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja
szerinti kizárok ok hatálya alá.
ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok
tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint
adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy 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. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
ATnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági
követelményeknek.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) AT alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki
Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) (Közös) AT a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja
alapján csatolja az ajánlathoz az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai
tagságról szóló igazolást.
AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11)-(12) bekezdései is irányadóak.
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-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: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Utólagos igazolás:
M1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás (AF)
feladásának napját megelőző 6 éven (72 hónapon) belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referenciát (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 9 évre
(108 hónapra) és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az AF feladását
megelőző 6 éven (72 hónapon) belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy
b) pontja szerint.
Az igazolás/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, elérhetősége,
c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki és mennyiségi tartalommal),
d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (teljesítésigazolás kiállítás) időpontja (év, hónap, nap
részletezettséggel),
e) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös
ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a
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saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri
ajánlatkérő megadni.
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok.
tartalmazza.
M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek.
b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről.
b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti
jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot.
b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti
jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:
- a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot (ha az ajánlat benyújtásakor nem került csatolásra),
melyben Ajánlattevő nyilatkozik az előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában bemutatott
szakemberek szakmai tapasztalatáról.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában korábban csatolta a szakemberek szakmai önéletrajzát, úgy annak
újbóli benyújtása nem kötelező.
- szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, ha az önéletrajzban nem szerepel.
- ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont
szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve
ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös
ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a
Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2)
pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) – M2) pontban foglalt alkalmassági
követelmények 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 formanyomtatvány IV. rész A-D. pontjában
feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem
rendelkezik a jelen AF feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb
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9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, generáltervezési feladat ellátására vonatkozó, az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely legalább 2000 m2 alapterületű oktatási
intézmény építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generáltervezési
feladatára vonatkozik, továbbá használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Az M1) pont szerinti szerinti elvárásnak teljeskörűen 1 db szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.
Generáltervezés fogalma alatt Ajánlatkérő a teljes - szakági tervekre is kiterjedő - engedélyezési és/vagy
kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó, szükség szerint megfelelő szakismerettel
és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők (minimum építész, statika, villamos, gépész szakágak)
bevonásával végzett tervezési folyamat koordinációját és felügyeletét érti.
M2) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű
É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező
tervezővel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 34. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.4) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 30. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz az átfedés nem 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)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mellékkötelezettségek:
A késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a késedelemmel érintett
kötbérterhes teljesítési mérföldkőhöz tartozó rész- vagy végszámlán elszámolandó szerződés szerinti Tervezői
Díjrész nettó összegének 1 (egy) százaléka naponta, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) százaléka.
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) százaléka.
Ajánlatkérő a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot,
míg a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési
biztosítékot köt ki. A Teljesítési Biztosíték és a Jólteljesítési Biztosíték összege külön-külön a Tervezői Díj 5-5 %-a
(öt-öt százaléka).
Jótállás: 24 hónap.
A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.
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Nyertes ATként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt
(rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint
történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §.
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
1. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 százaléka (az igényelt előleg 50%-val csökkentve), a Megrendelő által
jóváhagyott Vázlatterv Megrendelő részére történő átadását követően, a teljesítésigazolás kiállítását követően
2. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 százaléka (az igényelt előleg 50%-val csökkentve), a Megrendelő által
jóváhagyott Engedélyezési Tervek Megrendelő részére történő átadását követően, a teljesítésigazolás kiállítását
követően
3. végszámla a nettó Tervezői Díj 50 százaléka, a Megrendelő által jóváhagyott Kiviteli Tervek Megrendelő részére
történő átadását követően, a teljesítésigazolás kiállítását követően
Megrendelő a Tervezői díj 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.
A Felek az Előleg összegét a Tervezői Díjra vonatkozó részszámlákban számolják el egyenlő arányban.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés 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
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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: 2021/02/16 (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: 2021/02/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6)
bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.
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 a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
• a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,
• AT Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is)
• a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában (nemleges
válasz esetén is),
• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT
tekintetében az AJ-hoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),
• üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek szerint az AJ-ban
elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKRben erre szolg. funkció alk.). Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra.
Az AK Kbt. 69. § szerinti külön felhívására az AT-nek elektronikus űrlap formájában csatolnia kell:
• a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,
• az alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.
3) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának
1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 2-5.
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értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60.
szám) 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik.
5) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés
időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara 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) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
6)AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7)AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Vencli Adrienn 01131
9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
10)Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
11) Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a
megajánlott adatokat. Az M2)1-M2)4. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 2-5. értékelési
részszempontok vonatkozásában bemutatni. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek
nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.
12) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.
13) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő komplett kivitelezési tervdokumentáció elkészítését
várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.
14) Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ATnek) a 322/2015. Kr.11.§-a
alapján a szerz. hatálya alatt rendelkeznie kell legalább 200.000.000,- Ft, ill., káreseményenként legalább
100.000.000,- Ft összegű tervezői felelősségbizt-sal, melynek kiterjesztett kárbejelentési időszaka legalább
2 (kettő) év. A felelősségbizt-ról ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
15) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a
gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a
közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
16) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. (0102/2021)
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: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57693413
Postai cím: Szent István Utca 1
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havas Levente
Telefon: +36 309702484
E-mail: havas@dkkozuzemi.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.dkkozuzemi.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/EKR001256152020/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001256152020/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: Közüzemi Szolgáltató
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 2022-2023
Hivatkozási szám: EKR001256152020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09310000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású (1. rész) és közvilágítási célú (2. rész) villamos energia értékesítése a 2022.01.01 00:00 CET 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Általános felhasználású villamos energia 2022-2023
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 2022.01.01 00:00 CET - 2023.12.31. 24:00 CET közötti
időszakban, 3 797 799 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +30% opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74.
§ (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély
meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
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, figyelemmel 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
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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: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (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 igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30%-kal
pótdíjmentesen 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.2.12) 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: Közvilágítási célú villamos energia 2022-2023
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:
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Közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2022.01.01 00:00 CET - 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban,
2 695 520 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől 30% opció erejéig pótdíjmentesen eltérhet.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74.
§ (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély
meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
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, figyelemmel 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: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (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 igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30%-kal
pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira
és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat.
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Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell
biztosítani.
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: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai szerint.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2)
bekezdésének hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II.
fejezetében foglaltak szerint.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t, 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. (előzetes igazolási mód)
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. §
(11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban
köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és
hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus
elérhetősége.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges
felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb villamos energia értékesítéseit (megjelölve legalább a
teljesítés idejét, annak kezdő, valamint befejező dátumát (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő
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másik felet, az értékesítés tárgyát és mennyiségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdései, valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdése.
Az igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak IV. rész
alfa szakaszát. A referenciaigazolás benyújtandó a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint.
Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki szakmai alkalmasság feltételeit a minősített
ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minősített
ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a közbeszerzés tárgya
szerinti a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb villamos energia
értékesítéseik bemutatását illetően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) az 1. rész vonatkozásában összesen legalább
2 000 000 kWh mennyiségű, a 2. rész vonatkozásában összesen legalább 1 500 000 kWh mennyiségű
villamos energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is igazolható.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén legalább 2 000 000 kWh mennyiségű villamos energia
értékesítéséről szóló referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat 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 nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes számlák
ellenértékét Felhasználó átutalással, 30 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseinek és a
Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésének megfelelően teljesíti. Irányadó a Ptk. 6:155. §, 6:186. §-a is. Ajánlatkérő a Kbt. 27/
A.§-ára tekintettel elektronikus számlát elfogad.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Ajánlatkérő a projekttársaság
létrehozásának lehetőségét kizárja.
Eladó szerződésszegésének minősül a nem szerződésszerű teljesítés. Eladót késedelmi kötbérfizetési
kötelezettség terheli, amennyiben az átviteli hálózatba történő betáplálást a kezdő időpontban olyan okból
nem kezdi meg, amelyért felelős. Késedelmes teljesítés esetén Eladó a késedelem minden naptári napja után a
Szerződés szerinti mennyiségből az átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-át.
Eladót hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli azon időszakra, melyben az energiaszolgáltatás
olyan okból szünetel, amelyért Eladó felelős vagy egyéb módon nem felel meg a szerződésben, illetve a
jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a hibás teljesítéssel érintett
napok vonatkozásában a Szerződés szerinti mennyiségből az átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó
díjának 5%-át.
A kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a teljes ellenszolgáltatás értékének 30%-át.
Vevő számviteli bizonylatban értesíti Eladót a fizetendő kötbér összegéről. Felek kijelentik, hogy adott esetben a
pénzügyi rendezéskor Vevő csak a kötbérigénye feletti energiadíj megfizetésére köteles.
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
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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
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a Közbeszerzési dokumentáció 6. pontjában foglaltak
szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 108. § (8a) bekezdését alkalmazza.
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: 2021/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (6)
bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
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 közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint,
valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.
A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az
Elektronikus Közbeszerzési rendszerben.
2.) A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: az ajánlattevő
nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén
ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak!
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése, a 65. § (7) bekezdése és a 67. §
(4) bekezdése szerint, EKR űrlap kitöltésével. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten
meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
4.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4)
bekezdése szerint eljárva.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) közjegyző által hitelesített
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját
egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását is, a
meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.
Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint, avagy
nyilatkozni szükséges annak tényéről, hogy változásbejegyzés nincs folyamatban.
7.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint érvényesül.
8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését.
9.) A kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolása tekintetében ajánlatkérő az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően felhívja a legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági
szereplőt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására ésszerű határidő tűzésével.
10.) Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr. Bárczi Péter lajstromszám: 00215.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0122/2021)
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: MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13555342
Postai cím: Tomori Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jaksics Milán
Telefon: +36 13463709
E-mail: jaksics.milan@mkkzrt.hu
Fax: +36 12336501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mkkzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mkkzrt.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/EKR001397732020/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):

53

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

54

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001397732020/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: követeléskezelés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Követeléskezelés - Call Center
Hivatkozási szám: EKR001397732020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79940000-5
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Call Center szolgáltatás nyújtása keretmegállapodás alapján
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: Követeléskezelés - Call Center
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79940000-5

További tárgyak:

72310000-1

Kiegészítő szójegyzék

72313000-2
72314000-9
72322000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés keretösszege: nettó 143.000.000,- Ft
Ajánlatkérő részéről az egyidejűleg várható legnagyobb mennyiség tájékoztató jelleggel:
42.000 db
Ajánlatkérő, engedély alapján működő pénzügyi vállalkozás, amely felügyeleti engedélye alapján, a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: „Hpt.”) 3. § (1)
bekezdésének l) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatást, követelésvásárlási tevékenységet is végez.
A Keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatást a nyertes ajánlattevő pénzügyi szolgáltatás közvetítési
tevékenységként, a Hpt. 10. § (1) bekezdésének ab) pontjában meghatározott függő ügynökként nyújtja
Ajánlatkérő részére. Ajánlattevő feladata, hogy a rá, mint függő ügynökre vonatkozó jogszabályban és/vagy MNB
ajánlásban vonatkozó kötelezettségeiket az előírások szerint teljesítik.
Feladatok:
1.
a.) Adategyeztetés: az Eseti Megrendelőben megjelölt ügyekhez kötött Kötelezettekkel telefonon történő
kapcsolatfelvétel, ennek során a Kötelezettek ajánlattevő rendelkezésére álló személyes adatai körének bővítése

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

56

(adatdúsítás), a Kötelezettek ajánlattevő rendelkezésére álló elérhetőségi adatainak megerősítése (validálás), a
Kötelezettektől, a személyes adataik kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulás kérése/beszerzése;
b.) Megállapodás kampány: az Eseti Megrendelőben megjelölt ügyekhez kötött Kötelezettekkel telefonon történő
kapcsolatfelvétel, ennek során Ajánlatkérő által előre definiált tartalommal, a Kötelezettek felhívása teljesítési
megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlattételre, melynek célja a Kötelezett általi ajánlattétel elérése;
A jogviszony fennállása alatt az Ajánlatkérő az egyes feladatokat egyedi megrendelések formájában, Eseti
Megrendelő kitöltésével hívja le a Keretmegállapodásban rögzített esetekben közvetlen megrendelés útján, vagy
verseny újranyitás eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel a Kbt. 105. (2) bekezdés b) pontja alapján.
A nyertes ajánlattevő köteles az Eseti Megrendelőben a részére átadott telefonos elérhetőség esetén a
Kötelezetteket rögzített telefonvonalon történő telefonhívás útján megkeresni. A nyertes ajánlattevő a
telefonhívást a rendelkezésére bocsátott script kötelező elemeinek szó szerinti, egyéb elemei tekintetében, azok
tartalmának megfelelő közlésével, valamint a „Telefonos ügyfélszolgálat iránymutatás” mellékletben foglaltak
betartásával köteles teljesíteni.
2. A Kötelezettek rendelkezésre álló adataira vonatkozó adatfrissítés, adatdúsítás:
A nyertes ajánlattevő köteles a kezelés során tudomására jutott új kötelezetti-elérhetőségeket az „Új
elérhetőségek minta” mellékletben foglaltaknak megfelelően, legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanapon
az SFTP Tárhelyre feltölteni.
3. A Kötelezett által előterjesztett ajánlatok és megállapodások kezelésére irányadó rendelkezések:
A nyertes ajánlattevő köteles a Kötelezettektől érkező tartozásrendezési ajánlatokat, kérelmeket az Ajánlatkérő
részére napi rendszerességgel, az ajánlat megtételét követő munkanapon a „Teljesítési megállapodás adattábla”
melléklet kitöltésével, az SFTP Tárhelyre történő feltöltéssel továbbítani. A Kötelezett által adott ajánlatot a
nyertes ajánlattevő kizárólag rögzített telefonbeszélgetés formájában jogosult fogadni.
4. Panaszkezelés:
Amennyiben a Keretmegállapodásban foglalt feladatok ellátása során a nyertes ajánlattevő és a Kötelezett, vagy
képviselője (továbbiakban itt: Kötelezett) között folytatott telefonbeszélgetés keretében a Kötelezett kifogással él,
így különösen:
a.) vitatja a követelés jogalapját és/vagy összegszerűségét vagy
b.) az Ajánlatkérő vagy a nyertes ajánlattevő magatartásával, tevékenységével, mulasztásával kapcsolatban
fogalmaz meg kifogást,
akkor az a Kötelezett által tett szóbeli panasznak minősül.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult
a szerződés időbeli hatályát meghosszabbítani 24 hónappal.
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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:
Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja
gazdaságilag észszerűnek, mert a szolgáltatás jellege miatt nem osztható részekre oly módon, hogy az a
közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Az Ajánlatkérő által igényelt szolgáltatás összetettsége,
a műszaki leírás szerint megvalósítandó részfeladatok (tevékenységek) tartalma, egymásra épültsége, a
részfeladatok szerves kapcsolódása és folyamatossága nem teszik lehetővé a részajánlattételt.
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: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a
321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/
A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill.
a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik
a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)-(8) bek.
rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi 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), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT,
kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont
kitöltése.
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Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6)
bek. alapján kötelező:
P.1) A Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt
nyilatkozatát az alábbi tartalommal, attól függően, hogy AT 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 12 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti
AK a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást
azzal, hogy bármely a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek.,
és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha a számlavezető
pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen
felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
A P.1) alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.
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), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT,
kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont
kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó
kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36
hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon belül) megkezdett referenciái (ref.) ismertetését,
amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
• teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap);
• szerződést kötő másik fél neve, címe;
• a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való
megfelelőség megállapítható legyen),
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A ref.-át a Kr. 22.§ (1), (5) bek. szerint kell igazolni.
M.2.) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A
szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta
kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember
munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott
szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt
végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai
tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), valamint a szakember munkáltatójának
feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll); továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre
állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns;
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek.,
és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a
felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül
megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M.1.1 min. 30 000 ügyfél vonatkozásában Call Center tevékenység keretein belül végzett
követelésbehajtási tevékenységre vonatkozó referenciával;
M.1.2 min. 10 000 darab természetes személyekkel szembeni követelés behajtásának előkészítése tárgyú
referenciával. Követelés behajtás előkészítése alatt AK a behajtással kapcsolatos adatgyűjtés és adattiszítás
és űrlapkitöltési feladatok elvégzését érti.
Egy referencia több szerződéssel is igazolható.
M.2) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik
M.2.1 min. 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 év követeléskezelési szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő
mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 6:155. §, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik. Az ajánlattétel, az
elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződés biztosítékai: késedelmi, nem teljesítési és hibás teljesítési kötbérek a szerződéstervezetben rögzítettek
szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x 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
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 6
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

60

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: 2021/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a
bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben
bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal
kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
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.
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3.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési
szempontja szerint értékeli. A Kbt. 105. § (4) bek. alapján AK a keretmegállapodás 2. részében eltérő
értékelési szempontot alkalmaz. A KD tartalmazza a 2. részben alkalmazott értékelés részletes leírását.
4.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván
igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
AV-kat.
6.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2-3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest
szigorúbban állapítja meg.
7.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
8.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került
csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
9.) AK az eljárásban való részvételt 500.000,- Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati
kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek Takarék
Bank Zrt.-nél vezetett 18203332-06001479-40010042 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A garanciának/
kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától
érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A részletszabályokat a KD tartalmazza.
10.) AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 50.000.000 Ft/év és min. 20.000.000 Ft/
káresemény mértékű követelésbehajtási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés
meglétét igazolnia kell. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a
Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
11.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
12.) FAKSZ: Dr. Pete Judit (lsz: 00353), Dr. Léka-Papp Petra (lsz:00559)
13.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14.) AT köteles az ajánlati ár alátámasztására ártáblázatot csatolni, amely szakmai ajánlatnak minősül
(részletes előírásokat a KD tartalmazza).
15.) Nem köteles AK újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
16.) Jelen eljárás a Kbt. 105. § (2) bek b) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
17.) A közvetlen megrendelések a következők szerint kerülnek meghatározásra: az Eseti Megrendelők
alapján kiadásra kerülő ügyek (az „ügy” fogalmát a Keretmegállapodás V./4.) pontja tartalmazza)
darabszáma - az Eseti Megrendelők számától függetlenül - egy naptári napon nem haladja meg összesen
az 500 darabot.
18.) Nyertes AT-nek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell tagsággal a követeléskezelők szakmai
szervezetében, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségében (MAKISZ),
részleteket lásd keretmegállapodásban.
19) AT-nek az ajánlata részeként nyilatkozatot kell csatolnia a Magyar Nemzeti Bank 7/2020. (VI.3.) számú
ajánlása vonatkozásában. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben Ajánlattevővel szemben a
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) szerinti olyan ellenőrzési eljárás vagy
fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás indult, amelynek eredményeként a nyilatkozattételt megelőző 3
évben, eljárásonként számítva (vagyis határozatonként) 5.000.000 Ft-ot meghaladó bírságot szabott ki az
MNB. (részleteket lásd a KD-ben).
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
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
rögzítetteknek 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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger
Jenő Országos Traumatológiai Intéze (25004/2020)
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: Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32559260
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 8-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buczkó Erzsébet
Telefon: +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
Fax: +36 14614712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.peterfykh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001400652020/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):
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A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001400652020/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: „Különféle kötszerek beszerzése” - 1
Hivatkozási szám: EKR001400652020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33141100-1
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle kötszerek beszerzése a részenként meghatározottak szerint. Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét
húsz részre biztosítja. A beszerzés mennyisége részenként kerül meghatározásra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: Hajtogatott mull-lapok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Hajtogatott mull-lapok – 1.326.800 lap
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Steril mull-lapok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Steril mull-lapok – 35.273 lap
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
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mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 3. rész: Mullcsík, mulltekercs, mullszövet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Mullcsík, mulltekercs, mullszövet – 132 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 4. rész: Nem steril sebpárnák
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Nem steril sebpárnák – 66.549 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
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lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 5. rész: Steril sebpárnák
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Steril sebpárnák – 2.297 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 6. rész: Hasitörlők
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

73

6. rész: Hasitörlők –77.033 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 7. rész: Tamponálók és törlők
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész: Tamponálók és törlők – 247.167 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 8. rész: Nasopharyngealis tamponok
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. rész: Nasopharyngealis tamponok – 30 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
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Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 9. rész: Szemészeti tamponok
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9. rész: Szemészeti tamponok – 1.027 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 10. rész: Idegsebészeti tamponok
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10. rész: Idegsebészeti tamponok – 1.900 csomag
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
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TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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:
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A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 11. rész: Rugalmas pólyák
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
11. rész: Rugalmas pólyák – 48.900 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
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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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 12. rész: Kötszerkapocs
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
12. rész: Kötszerkapocs – 1.050. db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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(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 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
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dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 13. rész: Mullpólyák
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
13. rész: Mullpólyák – 115.8330 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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:
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 14. rész. Rugalmas csőhálókötszerek
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
14. rész. Rugalmas csőhálókötszerek – 1.560 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
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II.2.1)
Elnevezés: 15. rész: Öntapadó rögzítőpólyák
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
15. rész: Öntapadó rögzítőpólyák – 10.933 méter
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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
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Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 16. rész: Kötésrögzítő flísz
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
16. rész: Kötésrögzítő flísz – 2.199 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 17. rész: Ragtapaszok
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
17. rész: Ragtapaszok – 107.830 méter
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
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mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 18. rész: Sebzáró csíkok
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
18. rész: Sebzáró csíkok – 13.200 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 19. rész: Papírvatta
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

92

NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
19. rész: Papírvatta – 840 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
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lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 20. rész: Vatták
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
20. rész: Vatták – 941 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

94

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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak
szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a
Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján. A Kbt. 62 § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a
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terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal rendelkezik-e, és valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §,
12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a
Kbt. 69. § (11) és (11a) bek. irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1)
bekezdés b) pontjára, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) 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
alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.)
Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani,
a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint. Valamennyi
részben azonosan: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell a
cégszerűen aláírt, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát arról, hogy
megfelel az előírt alkalmassági követelménynek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az
alkalmassági követelményeket nem kell részletesen megadni a formanyomtatványban, elegendő az alfa
pont kitöltése.
M/1: Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő
felhívására szükséges benyújtania a megajánlott eszközök, termékek – a 93/42/EK irányelvnek vagy a
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti – érvényes – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált)
tanúsító szervezettől származó – CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) minősítésének
(vagy Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványának
a másolatát) és gyártói megfelelőségi nyilatkozatát, amely tanúsítja, hogy az áru megfelel bizonyos
leírásoknak vagy szabványoknak, valamennyi vonatkozó jogi követelménynek, mindenekelőtt az
egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak. Csatolni szükséges továbbá Ajánlattevő
cégszerű - vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett - nyilatkozatát arról, hogy a
benyújtott minden tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum érvényes. A dokumentumon jelölni kell
az ajánlattétellel érintett rész számát, és a termék, eszköz sorszámát is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Valamennyi részben azonosan: Alkalmatlan az Ajánlattevő,
amennyiben az általa megajánlott termékek nem rendelkeznek – a 93/42/EK irányelvnek vagy a
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti –érvényes – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált)
tanúsító szervezettől származó – az Európai Parlament és a Tanács 2017/745 (MDR) rendelete szerinti CE
(Conformité Européenne = európai megfelelőség) minősítéssel, vagy Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, ha a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy
a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
Alkalmatlan tovább az Ajánlattevő, ha nem csatolja a gyártói megfelelőségi nyilatkozatát és a cégszerű
- vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett - nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott
tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum érvényes.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlák ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A §a, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése, valamint a szerződésben foglaltak szerint történik, tekintettel a 2017. évi CL.
törvényre. Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés teljesítésére vonatkozó jsz-ok
különösen: 2017. évi CL. tv., 2015. évi CXLIII. tv., 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket
a szerződés tartalmazza. Az ajánlatkéró kóteles 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 kózzétett szintaxislistának.
Jótállás: 12 hónap
Késedelmi kötbér 2%/késedelmes nap, legfeljebb 20%
Meghiúsulási kötbér: 30%
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.
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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: 2021/02/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: eKr.) és Kbt. 68. § tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) és Kbt. 68.
§ tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A felhívás IV.2.7) pontjában az „időtartam hónapban: 1” 30 napként értelmezendő.
2. AK az M alkalmassági előírások igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelően:
− Felolvasólap (Kbt. 66. § (5 bek.)
− Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazás
− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről szóló igazolás
− Közös ajánlattételről szóló megállapodás
− Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében
foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban)
− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
− Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
− Ártáblázat(ok) szerkeszthető excel formátumban és aláírt pdf formátumban is
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− A megajánlott termékek részletes leírásai és képei olyan módon, hogy abból
beazonosíthatóak legyenek az egyes termékek. A dokumentumon jelólni kell az ajánlattétellel
érintett rész számát, és a termék, eszkóz sorszámát is.
− A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás kiegészítése pontjában rögzített valamennyi
dokumentumot.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
6. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
7. A Kbt. 57. § (2) szerint a dokumentumokat az ATnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidó lejártáig.
8. Ajánlattevőnek a szerződéskötés feltételeként rendelkeznie kell a szerződés tárgyát képező termékek
magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal, engedélyekkel.
9. FAKSZ: Szabó Balázs (OO351), 1027 Budapest, Bem rakpart 43., kozbeszerzes@drkerekes.net
10. Ajánlatkérő a Kbt. alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint
(továbbiakban: e-Kr.).
11. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció
szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR
rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
12. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat az e-Kr. és a Kbt. szabályai vonatkoznak.
13. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/
VI.4) 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):
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger
Jenő Országos Traumatológiai Intéze (25005/2020)
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: Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32559260
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 8-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buczkó Erzsébet
Telefon: +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
Fax: +36 14614712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.peterfykh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001401132020/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):
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A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001401132020/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: "Különféle kötszerek beszerzése" - 2
Hivatkozási szám: EKR001401132020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33141100-1
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle kötszerek beszerzése a részenként meghatározottak szerint. Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét
húsz részre biztosítja. A beszerzés mennyisége részenként kerül meghatározásra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: Vattapálcák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Vattapálcák – 16.250 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Alábélelők, gipszek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Alábélelők, gipszek – 52.188 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
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mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 3. rész: Háromszögkendő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Háromszögkendő – 5.400 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 4. rész: Nem steril sebfedőlapok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Nem steril sebfedőlapok – 251.200 lap
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
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lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 5. rész: Steril sebfedőlapok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Steril sebfedőlapok – 38.393 lap
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 6. rész: Szigetkötszerek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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6. rész: Szigetkötszerek – 56.390 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 7. rész: Flísz kanülrögzítő
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész: Flísz kanülrögzítő – 24.800 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 8. rész: Film kanülrögzítők
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. rész: Film kanülrögzítők – 2.500 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
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Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 9. rész: Vízálló kötszer sebpárnával
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9. rész: Vízálló kötszer sebpárnával – 240 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 10. rész: Alginát kötszerek
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10. rész: Alginát kötszerek – 660 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
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TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

117

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 11. rész: Antimikrobiális alginát kötszerek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
11. rész: Antimikrobiális alginát kötszerek – 660 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
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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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 12. rész: Habkötszerek
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
12. rész: Habkötszerek – 1.500 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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(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 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
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dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 13. rész: Speciális habkötszerek
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
13. rész: Speciális habkötszerek – 1.967 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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:
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 14. rész: Antimikrobiális habkötszerek
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
14. rész: Antimikrobiális habkötszerek – 1.067 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
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II.2.1)
Elnevezés: 15. rész: Nedvszívó, semioclusive öntapadó kötszer
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

123

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
15. rész: Nedvszívó, semioclusive öntapadó kötszerek – 3.200 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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
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Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 16. rész: Kenőcsös sebfedőhálók
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
16. rész: Kenőcsös sebfedőhálók – 7.600 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 17. rész: Szilikon bevonatú sebfedőháló
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
17. rész: Szilikon bevonatú sebfedőháló – 300 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
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mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 18. rész: Vizes alapú gél
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
18. rész: Vizes alapú gél – 50 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
II.2.1)
Elnevezés: 19. rész: Spinál anesztézia szett
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33141100-1
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai
Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor u.8-20. Fogyóanyagraktár, 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Fogyóanyagraktár, 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. Fogyóanyagraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
19. rész: Spinál anesztézia szett – 5.500 db
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek
szállítása.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb),
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, ezért a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Havonta 4 alkalommal történő, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól
független, díjmentes szállítás vállalása (igen/nem) 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést annak lejárata előtt
jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani, a 12 hónapra vonatkozó alapmennyiségekkel azonos
mértékkel.
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 meghatározott mennyiségen felül valamennyi részben részenként
további +10%-ának megvásárlására vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő
által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a
mennyiségi eltérés (+10%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára
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lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a
vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. Ajánlatkérő a minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a havonta 4 alkalommal történő, 2
munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást, úgy a szerződésben rögzítettek szerint
az ajánlatban havonta egyszeri, 2 munkanapon belüli, rendelési értékhatártól független, díjmentes szállítást
köteles teljesíteni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak
szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a
Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján. A Kbt. 62 § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal rendelkezik-e, és valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §,
12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a
Kbt. 69. § (11) és (11a) bek. irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1)
bekezdés b) pontjára, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) 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
alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.)
Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani,
a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint. Valamennyi
részben azonosan: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell a
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cégszerűen aláírt, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát arról, hogy
megfelel az előírt alkalmassági követelménynek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az
alkalmassági követelményeket nem kell részletesen megadni a formanyomtatványban, elegendő az alfa
pont kitöltése.
M/1: Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő
felhívására szükséges benyújtania a megajánlott eszközök, termékek – a 93/42/EK irányelvnek vagy a
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti – érvényes – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált)
tanúsító szervezettől származó – CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) minősítésének
(vagy Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványának
a másolatát) és gyártói megfelelőségi nyilatkozatát, amely tanúsítja, hogy az áru megfelel bizonyos
leírásoknak vagy szabványoknak, valamennyi vonatkozó jogi követelménynek, mindenekelőtt az
egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak. Csatolni szükséges továbbá Ajánlattevő
cégszerű - vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett - nyilatkozatát arról, hogy a
benyújtott minden tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum érvényes. A dokumentumon jelölni kell
az ajánlattétellel érintett rész számát, és a termék, eszköz sorszámát is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Valamennyi részben azonosan: Alkalmatlan az Ajánlattevő,
amennyiben az általa megajánlott termékek nem rendelkeznek – a 93/42/EK irányelvnek vagy a
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti –érvényes – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált)
tanúsító szervezettől származó – az Európai Parlament és a Tanács 2017/745 (MDR) rendelete szerinti CE
(Conformité Européenne = európai megfelelőség) minősítéssel, vagy Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, ha a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy
a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
Alkalmatlan tovább az Ajánlattevő, ha nem csatolja a gyártói megfelelőségi nyilatkozatát és a cégszerű
- vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett - nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott
tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum érvényes.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlák ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A §a, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése, valamint a szerződésben foglaltak szerint történik, tekintettel a 2017. évi CL.
törvényre. Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés teljesítésére vonatkozó jsz-ok
különösen: 2017. évi CL. tv., 2015. évi CXLIII. tv., 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket
a szerződés tartalmazza. Az ajánlatkéró kóteles 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 kózzétett szintaxislistának.
Jótállás: 12 hónap
Késedelmi kötbér 2%/késedelmes nap, legfeljebb 20%
Meghiúsulási kötbér: 30%
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
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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: 2021/02/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: eKr.) és Kbt. 68. § tartalmazza.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) és Kbt. 68.
§ tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A felhívás IV.2.7) pontjában az „időtartam hónapban: 1” 30 napként értelmezendő.
2. AK az M alkalmassági előírások igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelően:
− Felolvasólap (Kbt. 66. § (5 bek.)
− Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazás
− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről szóló igazolás
− Közös ajánlattételről szóló megállapodás
− Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében
foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban)
− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
− Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
− Ártáblázat(ok) szerkeszthető excel formátumban és aláírt pdf formátumban is
− A megajánlott termékek részletes leírásai és képei olyan módon, hogy abból
beazonosíthatóak legyenek az egyes termékek. A dokumentumon jelólni kell az ajánlattétellel
érintett rész számát, és a termék, eszkóz sorszámát is.
− A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás kiegészítése pontjában rögzített valamennyi
dokumentumot.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
6. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
7. A Kbt. 57. § (2) szerint a dokumentumokat az ATnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidó lejártáig.
8. Ajánlattevőnek a szerződéskötés feltételeként rendelkeznie kell a szerződés tárgyát képező termékek
magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal, engedélyekkel.
9. FAKSZ: Szabó Balázs (OO351), 1027 Budapest, Bem rakpart 43., kozbeszerzes@drkerekes.net
10. Ajánlatkérő a Kbt. alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint
(továbbiakban: e-Kr.).
11. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció
szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR
rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
12. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
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követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat az e-Kr. és a Kbt. szabályai vonatkoznak.
13. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. (0262/2021)
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: Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60236102
Postai cím: Pásztor Utca 17.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi
Telefon: +36 66251464
E-mail: kucserane@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bvgkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://bvgkft.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: gazdálkodó szervezet
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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jelzőlámpák üzemeltetése (BVG)
Hivatkozási szám: EKR001051672020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50232000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetése, fenntartása Békéscsaba közigazgatási területén
vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 106444800 (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: Jelzőlámpák üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50232000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Dokumentáció tárgya:
A város területén lévő jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetési és fenntartási munkáinak végzése az
“A” jelű melléklet szerinti helyeken.
2. Ellátandó feladatok:
2.1. Általános feladat:
2.1.1. A jelzőlámpák üzemeltetéséről üzemeltetési naplót kell folyamatosan vezetni.
2.1.2. Az üzemeltetés és fenntartás jellegű munkák körét meghaladó felújítást igénylő tevékenységekről a
vállalkozónak felújítási tervet kell adni minden év október 15-ig.
2.1.3. A hibabejelentésekre a vállalkozó köteles intézkedni amelyről pontos nyilvántartást (időpont megjelölés,
hiba jellege, intézkedést stb.) kell vezetni.
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2.1.4. A vállalkozó tudomására jutott vagy észlelt a feladat ellátásával kapcsolatos élet-vagy balesetveszélyes hibák
megszüntetéséről, illetve a veszély elhárításáról azonnal kell gondoskodnia.
2.2. Folyamatosan ellátandó feladatok:
2.2.1. A vállalkozó köteles biztosítani a forgalomtechnikai tervnek megfelelő folyamatos jelzőlámpa –
időszámláló - gyalogosátkelő hangjelzés üzemeltetését és gondoskodni a jelzőberendezéseknek a megbízó által
meghatározott időtartamban és programokkal történő működéséről.
2.2.2 Naponta kétszer ellenőrzést végez a jelzőlámpák működésével kapcsolatban és a szükséges javításokat
elvégzi. A jelzésképeket évi egy alkalommal ellenőrizni és szükség szerint cserélni kell. A jelzőlámpák ellenőrzése
történhet informatikai módon is.
2.2.3 A forgalomirányító automatikán elvégzi a gyártó által előírt ellenőrzéseket, beszabályozásokat, és megjavítja
az üzemszerű működés során tapasztalt meghibásodásokat.
2.2.4. Elvégzi a jelzőfejekben, számlálóban, belső kivilágítású táblákban a szükséges izzó vagy led típusú
fényforrások cseréjét, továbbá gondoskodik a folyamatos jó észlelhetőségről és hangzásáról a hangosbeszélők
üzemeltetése során.
2.2.5. A jelzőfelületek folyamatos tisztántartásáról a vállalkozónak gondoskodnia kell.
2.2.6. Közvetlen balesetveszélyt okozó jelzésképeket azonnal meg kell szüntetni, legalább a berendezés sárga
villogó üzemmód kapcsolásával.
A hiba kijavítása munkanapokon 4 órán belül, munkaszüneti nap esetén a zavar jelentkezését követő
munkanapon kell megtörténni.
Működési zavarnál 24 óra, egyéb a forgalom lefolyását nem zavaró hibák elhárítási ideje 48 óra ill. ez utóbbinál a
meghibásodást követő munkanapon kell elvégezni.
A működési rendellenességeket a „C” jelű melléklet tartalmazza.
2.2.7. A forgalomirányító berendezések megfelelő műszaki állapotának biztosítása érdekében az alábbi
ellenőrzéseket kell elvégezni az üzemeltetőnek:
- a forgalomirányító berendezést (vezérlőberendezést, azok egységeit, a jelzéstechnikai felépítményt) évente 4szer,
- nyomógombokat évente legalább 4-szer
- a fázisterv szerinti működést folyamatosan
- periódusidőket évente legalább 1-szer
- a programváltó óra működését havonta
- a sárga villogó üzemmódot havonta kell ellenőrizni
Az ellenőrzések időpontját és a megállapításokat, valamint az előző ellenőrzés során tett észrevételekkel
kapcsolatos intézkedéseket az üzemeltetési naplóban dokumentálni kell.
2.2.8. A szándékos rongálódásokból, elemi károkból, közúti balesetekből származó üzemzavarok megszüntetését,
valamint az oszlopok, jelzőtáblák, jelzőfejek stb. kijavítását a vállalkozónak kell elvégezni.
Ha a károkozó személye ismert, úgy a kár megtérítésére vonatkozó intézkedést a vállalkozónak kell megtenni.
Ismeretlen tettes esetén pedig köteles rendőrségi feljelentést tenni és a rendőrhatósági eljárás eredményének
függvényében kell a kár megtérítésére vonatkozó számlát az elkövető vagy a megbízó felé benyújtani.
2.3. Fenntartás jellegű munkák:
2.3.1. Negyedévenként ellenőrzi a sodronyfeszítések és tartóoszlopok állapotát. A sodronyfeszítések zsírozását
évente egyszer elvégzi.
2.3.2. A szerződéses időszak alatt a listán felsorolt tartóoszlopoknak a festését a teljes mennyiség 25%-át
évenkénti ütemezéssel köteles elvégezni.
2 3.3. A jelzőlámpák kábelaknáinak rendszeres takarítását kell elvégezni és az akna fed lapokat karbantartja,
valamint szükség szerinti pótlásáról gondoskodik.
2.3.4. Az összehangolás alépítményi vezetékének fenntartási munkáit elvégzi.
2.3.5. Elvégzi a szükséges érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot.
2.3.6. Az időközben elhasználódott vagy megrongálódott jelzőfejek, jelzőlámpák stb. cseréjéről, illetve pótlásáról
az üzemeltetés keretén belül köteles gondoskodni.
2.4. Egyéb jellegű kötelezettség
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2.4.1. A vállalkozó kötelezettsége a jelzőlámpás irányító központ üzemeltetése.
2.4.2. A forgalomirányító készülékek áramdíját az üzemeltetőnek kell fizetni.
2.4.3. Új jelzőlámpás csomópont, jelzőlámpa kiépítését követően az átadott jelzőlámpákat külön díjért üzemelteti.
Amennyiben az Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt csomópontokat elbont az üzemeltetési díjat nem fizeti
meg.
2.4.4. Az ajánlat összeállításához tájékoztatásul megadjuk, hogy 2020. évben várhatóan 61.000 kWh lesz az összes
energia felhasználás.
2.4.5. A vállalkozónak informatikai központot kell fenntartani és üzemeltetni, ennek költségeit a vállalkozónak kell
viselnie.
2.4.6. A vállalkozónak folyamatosan kapcsolatot kell tartania a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei
Igazgatóságával. „5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.”
3. A munkák elszámolása és műszaki ellenőrzése
3.1. A szerződés időtartama: 2021. január 1. - 2023. december 31.
3.2. A munkák elszámolása havonta történik átalányáras elszámolással, amelyet a műszaki ellenőr igazol. A
havonta benyújtott számla összege a vállalási összeg egy hónapra eső része, vagy adott hónapra az ütemtervben
meghatározott összeg.
3.3. A műszaki ellenőrzés főbb szempontjait a „D” jelű melléklet tartalmazza.
A munkavégzéssel kapcsolatos hiányosságok esetén a műszaki ellenőr mennyiségi és minőségi levonásokat
alkalmaz.
Mennyiségi hiányosságok esetén az elmaradt munka költsége nem kerül kiegyenlítésre.
A minőségi levonás mértéke az alábbiak szerint alakul, amely a havi díjból kerül levonásra a következők miatt:
- a fázistervtől eltérő működés esetén 1 percenként - 4 % levonás
- balesetveszélyt okozó jelzésképek hibáinak, működési zavarainak a megszüntetése azonnal nem történik meg
ezért a - 4 % levonás/eset
- folyamatosan ellátandó feladatok ellátása során észlelt hiányosságok esetén - 3 %
- fenntartás jellegű munkák ellátása során észlelt hiányosságok esetén - 3 %
- a nem folyamatos haladást biztosító szabad jelzés (zöldhullám) esetén a vállalkozó hibájából eredően (többször
egymásután jelzett esetben) a havi számla összegéből - 4% levonás / eset.............
(karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.1. alkalmassági követelmény a) pontja kapcsán bemutatott szakember
többlet szakmai gyakorlati ideje (max. 36 hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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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 209 - 510672
(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: Jelzőlámpák üzemeltetése
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:
2020/12/31 (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: SWARCO Traffic Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83397457
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Postai cím: Gyömrői Út 150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: office.sth@swarco.com
Telefon: +36 18830999
Internetcím(ek): (URL) https://www.swarco.com/sthu
Fax: +36 18830960
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: 106444800
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 közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő és nyertes ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: SWARCO Traffic Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 150.
Adószám: 10429257-2-42
A nyertes ajánlattevő 2021. évi vállalási ára nettó 35.481.600,- Ft.
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
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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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
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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)
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BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0247/2021)
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: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 14-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17990140
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
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: Épület építési projekt szervezése
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási keretmegállapodás a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program - korábbi
projektnevén Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program [kar.korl. miatt folyt.: II.1.4) pont]
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71210000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kar.korl. miatt folyt.: II.1.1) pontból]: keretében megvalósítandó sport jellegű beruházásokhoz kapcsolódó
független mérnök-tanácsadói feladatok ellátására.
A közbeszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelése
A Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program - korábbi projektnevén Kemény Ferenc
Sportlétesítmény-fejlesztési Program - keretében megvalósítandó, sport jellegű beruházásokhoz kapcsolódó
független mérnök-tanácsadói feladatok ellátása.
A közbeszerzési eljárás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére kerül sor.
Erre tekintettel az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által az ajánlata keretében benyújtott Ártáblázatban foglalt ajánlati
árak alapján a közvetlen megrendelés jogával élhet.
A Keretmegállapodás időtartama: A 2018.07.05-én megkötött Keretmegállapodást határozott időre, 2021.09.30.
napjáig kötötték a Felek.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 11320000 (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: Megbízási keretmegállapodás a A Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program - korábbi
projektnevén Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program [kar.korl. miatt folyt.: II.2.4) pont
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71311000-1

További tárgyak:

71318000-0
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92620000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapest Diákváros - Déli Városkapu Program az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb, legnagyobb
magyarországi városfejlesztése. Dél-Pest és Észak-Csepel jelenleg elhagyatott, lepusztult területein, a Főváros
szívétől kevesebb mint 5 kilométerre egy fenntartható, egészséges, életigenlő városnegyed épül zöld,
energiahatékony épületekkel, amelyek a diákszállások és a lakóépületek mellett korszerű munkahelyeket, tanulásikutatási tereket hoznak létre.
Új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz, megújul a tömegközlekedés és új
közösségi beruházások készülnek a több mint 130 hektáros, az európai nagyvárosok között szinte egyedülállóan
nagy, egybefüggő fejlesztési területén. A fejlesztés kiemelkedő értéket teremt: a HÉV-vonalak megújítása, a
Diákváros megvalósulása, az új Ferencvárosi Szabadidő- és sportpark, a Csepeli Közpark és az új Duna-híd életre
kelti az évtizedek óta lerobbant, elhanyagolt területet. Előtérbe kerül a gyalogos- és kerékpáros közlekedés,
a terület szíve autómentes övezet lesz, ezzel párhuzamosan megindul az a klímabarát elővárosi kötöttpályás
vonalak fejlesztése. A Déli Városkapu Fejlesztési Programnak köszönhetően a Ráckevei (Soroksári)-Duna is
közvetlenül elérhető lesz, a budapestiek végre korlátok nélkül élvezhetik a Duna-partot, a folyó élményét.
Az Észak-Csepelen és Dél-Pesten meginduló egészségtudatos városfejlesztés során nemcsak a „zöld megoldások”,
a parkfejlesztések és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-part rendbe tétele kerülnek előtérbe, de kiemelt jelentőségű a
műemlék és helyi védettségű épületek felújítása is.
A jelen hirdetményben szereplő, a 2018.07.05-én megkötött keretmegállapodás alapján megrendelt feladat
a Kvassay-zsilip mellett, a csepeli oldalon álló, összesen több mint 600 négyzetméter alapterületű három
műemlék épület és a hozzájuk tartozó, szintén műemlék kerítés megtartására készült koncepcióterv elfogadását,
jóváhagyását foglalja magában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat (projektszervezet és munkamódszer) 40
2 Szakemberek többlettapasztalata időben és referenciában 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A jelen tájékoztató hirdetmény a Kbt. 37. § (4) bek. szerinti kötelezettség teljesítésére irányul.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.1.7 pontban a beszerzés végleges összértékeként a tárgyi negyedév 1 db közvetlen
megrendelésének értéke került feltüntetésre.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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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 060 - 132693
(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: Közvetlen Megrendelés a Csepel-sziget északi részén megtartásra
javasolt épületállomány vonatkozásában a Koncepcióterv elfogadása/jóváhagyása fázisra
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:
2020/10/22 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÚJLAK Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunor utca 20/b.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Óbuda Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
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: 11320000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11320000
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:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetményminta álláspontunk szerint nem ad lehetőséget a
Kbt. 37. § (4) szerinti kötelezettségünk adekvát teljesítésére. rögzítjük, hogy az V. szakaszban a közvetlen
megrendelés került rögzítésre.
Ajánlatkérő a jelen rovatban is rögzíti:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
ÚJLAK Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság - Óbuda Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
(közös ajánlattevők)
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ÚJLAK Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1035 Budapest, Hunor utca 20/b.
Óbuda Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A.
ÚJLAK Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság adószáma: 12647428-2-41
Óbuda Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság adószáma: 12771251-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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 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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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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)
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (0407/2021)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
Telefon: +36 306274849
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Testnevelési Egyetem Kampuszfejlesztése II. ütem
Hivatkozási szám: EKR001144952020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és
szolgáltató egységek II. ütem - Alkotás utcai tömb
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: Testnevelési Egyetem Kampuszfejlesztése II. ütem
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: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1126 Budapest, Alkotás utca 42-46.illetve 48 által alkotott tömb.
Helyrajzi számok: Budapest, belterület: 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7804,
7805/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya és mennyisége:
A Testnevelési Egyetem új kampuszának Alkotás úti beépítése az alábbi projektelemekből áll:
Atlétika csarnok – Uszoda - Sporthotel
Tornacsarnok
Labdajáték csarnokok – Lőtér – Vívóterem
Kollégium – Diákhotel
Történeti kert
Feladat részletezése:
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Atlétika csarnok:
Atlétika csarnoka 400 férőhelyes lelátóval, VIP helyiséggel, szeminárium helyiséggel és az atlétika sportág
kiszolgáló területeivel (öltözők, vizesblokkok) rendelkezik. A csarnok 50,2 m fesztávú térlefedést kap. Amely alatt
sportpálya és lelátó kerül elhelyezésre.
Uszoda:
Az Uszoda 50 m-es versenymedencével, 25 m-es tanmedencével, 200 fős lelátóval, szemináriumi helyiséggel, és
az úszás oktatás magas szintű kiértékelő helyiségével és annak szükséges gyengeáramú rendszereivel rendelkezik.
Az uszoda kiegészül wellness funkcióval, és kondicionáló teremmel.
Sporthotel:
Az 53 szobás Sporthotel az épületegyüttes Alkotás utcai frontján kapott helyet, bejárati lobby területe az Alkotás
utcai frontról nyílik, és egy reggeliző helyiség is és melegítőkonyha is csatlakozik hozzá.
Sportterasz:
Az Uszoda és az Atlétika csarnok teteje sporttetőként van kialakítva, futókörrel, és különböző rekreációs sportolást
szolgáló burkolt sportfelületekkel kialakítva
„T” jelű épület (Tornacsarnok épülete): Itt található a tornacsarnok, a ritmikus gimnasztika edzőterme, és a
küzdősportok terei.
A Kollégium – Diákhotel épület együttese 400 férőhelyes, 224 szobát foglal magában. Szobái közül akadálymentes
férőhellyel és egy illetve kétágyas szobákkal is rendelkezik.
Nettó (hasznos) alapterületek funkcionális egységenként megbontva:
Sportlétesítmények összesen 30.334m2
Mélygarázs összesen: 5.989 m2
Szállás jellegű létesítmények összesen 13.728 m2
Teljes beruházás összesen: 50.051 m2
Tartószerkezetek:
Síkalapozás bedolgozott beton: 14.742 m3
Mélyalapozás: készül 60 cm átmérőjű CFA technológiájú fúrt cölöp 7.093 fm
Helyszíni (monolit) építésű vasbeton szerkezetek 23.962 m3
Előregyártott vasbeton szerkezetek 7.899 m3
Acél tartó szerkezet gyártása és elhelyezése 3.352 tonna
Sportlétesítmények :
Nézők száma: Atlétika csarnok lelátója 400 fő, Uszoda lelátó
ja 200 fő
Sportpályák
AUS: 4.784 m2 műanyag felületű sportpálya
T Épület:2376 m2 sportparketta
LVL épület: 624 m2 sportparketta és 2991 m2 sportpadló
Uszoda:
50 m-es versenymedence víztérfogat 2750 m3
25 m-es medence víztérfogat 179 m3
Masszázsmedence 37,2 m3
Szállodai egység befogadóképessége:
Kollégium és diákhotel. Összesen 400 fő
Sporthotel: Összesen 106 fő
Parkolóház egység befogadóképessége:
198 db személygépkocsi és 5 db motorkerékpár
A kivitelezés tartalmaz akadálymentes parkolóhely kiépítést is.
Külső munkák:
Történelmi park építése 18.194 m2 amely tartalmaz 1775 m2 füvesítést, 1012 m2 térkőburkolatot, közműépítést
növénytelepítést.
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A távhőellátáshoz szükséges hálózatfejlesztés teljes körű megvalósítása, kiépítése, annak menedzselése,
együttműködés a FŐTÁV Zrt.-vel.
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A
részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A teljesítés helye:
Budapest (HRSZ: 7805/1, 7804, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676 )
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. 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 bizonyítása AT feladata.
(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 M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MVÉ jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai
tapasztalata (hónap,min. 0–max. 60 hó) 6
2 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata
(hónap,min. 0–max. 60 hó) 6
3 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata
(hónap,min. 0–max. 60 hó) 6
4 5.1. Építésszervezési terv: Építéstechnológia terv alszempontja 6
5 5.2. Építésszervezési terv :Munkaerőterv alszempontja 6
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:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
A 2-4.) értékelési szemponttal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében
foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó,
a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma
között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum),
és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása
keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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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 242 - 595401
(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: Testnevelési Egyetem Kampuszfejlesztése II. ütem
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 - 022197 (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:
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(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 eljárást megindító felhívást az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján visszavonja, melyről a Kbt.
53. § (2) bekezdése alapján hirdetményt tesz közzé.
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.
A felhívás VI.3) További információk pontjának folytatása:
25) Az EKR rendszerben elérhető műszaki dokumentum: Műszaki leírás.
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26) Egyéb műszaki dokumentumok: Az előzőeken kívül minden más műszaki dokumentum a https://
felho.beu.hu/s/sjYAioMm6XGDjLo oldalról tölthető le. A letöltési jelszót Ajánlatkérő a Közbeszerzési
Dokumentumokban adja közre.
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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
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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)
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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24964/2020)
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: EKRSZ_ 44899914
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tömpe István
Telefon: +36 300172321
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.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:
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: informatikai központi beszerzés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Térinformatikai szoftverek, szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000261762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

160

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
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
központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére térinformatikai szoftverek
beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 605015047 (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 KM01GEOS18 KM KM2 közbeszerzéseiről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
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 KM01GEOS18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
• Agrárminisztérium
• Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (2016.09.01-től a HM BH jogutódja)
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
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• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
• Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
• Nemzeti Földügyi Központ
• Nemzeti Népegészségügyi Központ
• Országos Rendőr-főkapitányság
• Országos Vízügyi Főigazgatóság
• VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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 11 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 ajánlattevők:
• GDi Magyarország Kft 10255043-2-41 1134 Budapest, Váci út 33
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
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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 202 - 458611
(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 KM01GEOS18 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: 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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GDi Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91324836
Postai cím: Váci Út 33. 9. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
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: 605015047
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 605015047
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 (adóazonosító jelét):
- GDi Magyarország Kft 10255043-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban.
- GDi Magyarország Kft. 1134 Budapest, Váci út 33; 10255043-2-41
- AJN tervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. 1066 Budapest, Teréz krt. 10. 3. em. 20.; 11720977-2-42
- WSH Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 97.; 1248898-2-43
ASH Szoftverház Kft. Budapoki út 97.; 23940165-2-43
4Sales Systems Kft. 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.; 12631186-2-17
A tájékoztató a 2019.11.06 és 2020.07.23. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és
közvetlen megrendelésekről szól a KM01GEOS18 sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
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): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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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): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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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)
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Fővárosi Állat - és Növénykert (0605/2021)
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: 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.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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarmányok-tápok 2021
Hivatkozási szám: EKR001331242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

167

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.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 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:
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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
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
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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.
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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
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:
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
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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
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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
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:
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
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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”)
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(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:
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
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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
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:
AK a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár szerint értékeli, a KDokban meghatározottak szerint.
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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.
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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 állategészségügyi 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
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:
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:
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„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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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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:
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.
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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
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:
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):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

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
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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
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:
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:
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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
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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
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
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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
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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
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:
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.
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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
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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.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

189

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
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:
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:
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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
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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
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:
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
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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
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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
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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
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:
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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.
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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
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:
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
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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.
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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
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:
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
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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,
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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
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:
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.
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
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
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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 255 - 639791
(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: Különféle humán élelmiszerek
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 - 024345 (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
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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: Tejtermékek
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 - 024345 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Rovarok, rákok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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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 - 024345 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Szemes és szálas takarmányok, aprómagok
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 - 024345 (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
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Haltápok és egyéb takarmány kiegészítők
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 - 024345 (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:
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(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: 6 Elnevezés: Élő takarmány állatok
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 - 024345 (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)
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(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: 7 Elnevezés: Tápok flamingók részére
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 - 024345 (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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: Mazuri tápok
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 - 024345 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: Vitamin- és ásványianyag kiegészítők
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)
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Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 024345 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: Fagyasztott tengeri takarmányok
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 - 024345 (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
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 11 Elnevezés: Kisemlős tápok
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 - 024345 (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:
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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: 12 Elnevezés: Tápok madarak részére
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 - 024345 (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)
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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: 13 Elnevezés: Tengeri állatok takarmánya
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 - 024345 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 14 Elnevezés: Fagyasztott és friss zöldségek és gyümölcsök
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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 - 024345 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 15 Elnevezés: Tengeri- és édesvízi halak
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 - 024345 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 16 Elnevezés: Tápok, takarmány kiegészítők - emlősök részére
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 - 024345 (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
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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: 17 Elnevezés: Fagyasztott hús
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 - 024345 (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:
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(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:
Tárgyi eljárásban olyan mértékű módosítások váltak szükségessé, amelynek okán a Kbt. 55. § (6)
bekezdésének figyelembevételével az eljárás visszavonása indokolttá vált. Ajánlatkérő az eljárást
visszavonta, melyről a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplők tájékoztatást kaptak.
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
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (0165/2021)
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 Szabó Ervin Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82146863
Postai cím: Szabó Ervin Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Józsefné
Telefon: +36 14115000
E-mail: feketeg@fszek.hu
Fax: +36 12676877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszek.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
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könyvek beszerzése 2021.évre
Hivatkozási szám: EKR001021332020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

218

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
22100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) számára összesen várhatóan 35.580 db könyv beszerzése, szállítása és a
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2021. január 4. és 2021. december 31. között., 77.000.000 Ft keretösszegben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 77000000 (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: Nyomtatott magyar nyelvű könyvek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
22100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyarországon és a világ bármely országában megjelent nyomtatott magyar nyelvű, legfeljebb 32.500 db könyv,
kivéve magyar és idegen nyelvű (kétnyelvű) szótárak, nyelvkönyvek beszerzése 65.000.000 Ft keretösszegben.
Az ajánlattevőnek a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő kötelező kiadók listájában felsorolt, valamint
az abban nem szereplő egyéb kiadók 2021. január 4. és 2021. december 31. között megjelent, magyar nyelvű
kiadványait kötelezően fel kell kínálnia megvételre. A felkínálás bemutató példányok biztosításán keresztül
történik, a könyvek bibliográfiai adatainak – XML szabványban meghatározott, egyeztetett formában –
továbbításával online adatcsere keretében.
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(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 előírt bemutató példányokon felül többlet bemutató példányok
biztosítása 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Idegen nyelvű nyomtatott könyvek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
22100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlattevő feladata magyarországi és nem magyarországi kiadású, forgalomban lévő, idegen nyelvű szépés szakirodalmi nyomtatott könyv - legfeljebb 1725 db - beszerzése megjelenési időtől függetlenül 8.400.000 Ft
keretösszegben.
Az ajánlattevő kapcsolattartó személyt biztosít a hatékony és gyors, elsősorban elektronikus ügyintézés
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (1. alszempont: Európai Unión belüli szállítás határideje,
szúlyszám: 10, 2. alszempont: Európai Unión kívüli szállítás határideje, súlyszám: 10) 20
2 Antikvár könyveknél az értékesítő antikvárium által megjelölt eladási ár emelésének mértéke 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nyelvtanulással kapcsolatos nyomtatott könyvek
Rész száma: 3
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
22100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlattevő feladata az alábbi magyarországi és nem magyarországi kiadású, forgalomban lévő, idegen nyelvű,
nyomtatott könyvek beszerzése megjelenési időtől függetlenül 3.600.000 Ft keretösszegben, legfeljebb 485 db:
- nyelvkönyvek
- nyelvvizsga felkészítők
- egyszerűsített olvasmányok
- szótárak
- egyéb nyelvtanulási segédanyagok
Az ajánlattevő kapcsolattartó személyt biztosít a hatékony és gyors, elsősorban elektronikus ügyintézés
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (1. alszempont: Magyarországon belüli szállítás határideje /
Súlyszám: 10, 2. alszempont: Magyarországon határain kívülről történő szállítás határideje / Súlyszám:
10) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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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 200 - 484499
(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: FSZEK-2794-16/2020 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyomtatott magyar nyelvű könyvek
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:
2020/12/30 (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: Líra Könyv Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29709771
Postai cím: Dankó Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.adrien@lira.hu
Telefon: +36 305353243
Internetcím(ek): (URL) www.lira.hu
Fax: +36 12101488
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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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: 65000000
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: FSZEK-2794-17/2020 Rész száma: 2 Elnevezés: Idegen nyelvű nyomtatott könyvek
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:
2020/12/30 (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: Prospero Könyvei Budapest Könyvkereskedelmi és Könyvtárellátó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79670311
Postai cím: Weiner Leó Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: prospero@prospero.hu
Telefon: +36 13028444
Internetcím(ek): (URL) www.prospero.hu
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Fax: +36 13028410
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: 8400000
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: FSZEK-2794-18/2020 Rész száma: 3 Elnevezés: Nyelvtanulással kapcsolatos nyomtatott
könyvek
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:
2020/12/30 (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: Líra Könyv Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29709771
Postai cím: Dankó Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1086
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Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.adrien@lira.hu
Telefon: +36 305353243
Internetcím(ek): (URL) www.lira.hu
Fax: +36 12101488
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: 3600000
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 teljesítés a keretmegállapodás alapján 2020. IV. negyedévre vonatkozik. A Líra Könyv Zrt. nyertes
ajánlattevő (1. és 3. rész) adószáma: 10853665-2-42 A Prospero Könyvei Kft. nyertes ajánlattevő (2. rész)
adószáma: 10973718-2-42
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
I. rész: Líra Könyv Zrt. 1086 Budapest Dankó Utca 4-8. adószáma: 10853665-2-42
II. rész Prospero Könyvei Budapest Könyvkereskedelmi és
III. rész Prospero Könyvei Budapest Könyvkereskedelmi és
Könyvtárellátó Kft. 1066 Budapest Weiner Leó utca 20. 10973718-2-42
Líra Könyv Zrt. 1086 Budapest Dankó utca 4-8. adószáma: 10853665-2-42
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
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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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
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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)
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Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (0290/2021)
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 Szabó Ervin Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82146863
Postai cím: Szabó Ervin Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Józsefné
Telefon: +36 14115050
E-mail: feketeg@fszek.hu
Fax: +36 14115050
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszek.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
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könyvek beszerzése 2020 évre
Hivatkozási szám: EKR001290042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

228

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
22100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Könyvek beszerzése, szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2020. január 6. és 2020. december 31.
között.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 24344165 (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: Nyomtatott magyar nyelvű könyvek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
22100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Baross u. 18. VII. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyarországon és a világ bármely országában megjelent nyomtatott magyar nyelvű, legfeljebb 33.370 db könyv,
kivéve magyar és idegen nyelvű (kétnyelvű) szótárak, nyelvkönyvek beszerzése 65.000.000 Ft keretösszegben.Az
ajánlattevőnek a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő kötelező kiadók listájában felsorolt, valamint az
abban nem szereplő egyéb kiadók 2020. január 6. és 2020. december 31. között megjelent, magyar nyelvű
kiadványait kötelezően fel kell kínálnia megvételre. A felkínálás bemutató példányok biztosításán keresztül
történik, a könyvek bibliográfiai adatainak – XML szabványban meghatározott, egyeztetett formában –
továbbításával online adatcsere keretében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 Az előírt bemutató példányokon felül többlet bemutató példányok
biztosítása 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Idegen nyelvű nyomtatott könyvek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
22100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Baross u. 18. VII. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlattevő feladata magyarországi és nem magyarországi kiadású, forgalomban lévő, idegen nyelvű szépés szakirodalmi nyomtatott könyv - legfeljebb 1560 db - beszerzése megjelenési időtől függetlenül 7.400.000 Ft
keretösszegben.
Az ajánlattevő kapcsolattartó személyt biztosít a hatékony és gyors, elsősorban elektronikus ügyintézés
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 E-mailes kapcsolat biztosítása 25
2 Antikvár könyveknél az értékesítő antikvárium által megjelölt eladási ár emelésének mértéke 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nyelvtanulással kapcsolatos nyomtatott könyvek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
22100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Baross u. 18. VII. emelet

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

230

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlattevő feladata az alábbi magyarországi és nem magyarországi kiadású, forgalomban lévő, idegen nyelvű,
nyomtatott könyvek beszerzése megjelenési időtől függetlenül 2.600.000 Ft keretösszegben, legfeljebb 350 db:
- nyelvkönyvek
- nyelvvizsga felkészítők
- egyszerűsített olvasmányok
- szótárak
- egyéb nyelvtanulási segédanyagok
Az ajánlattevő kapcsolattartó személyt biztosít a hatékony és gyors, elsősorban elektronikus ügyintézés
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 E-mail kapcsolat biztosítása 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 200 - 485613
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(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: FSZEK-15305-17/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyomtatott magyar nyelvű könyvek
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:
2020/12/02 (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: Líra Könyv Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29709771
Postai cím: Dankó Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.adrien@lira.hu
Telefon: +36 305353243
Internetcím(ek): (URL) www.lira.hu
Fax: +36 12101488
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: 20485501
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(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: FSZEK-15315-18/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Idegen nyelvű nyomtatott könyvek
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: 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: Prospero Könyvei Budapest Könyvkereskedelmi és Könyvtárellátó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79670311
Postai cím: Weiner Leó Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: prospero@prospero.hu
Telefon: +36 13028444
Internetcím(ek): (URL) www.prospero.hu
Fax: +36 13028410
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: 558729
vagy
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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: FSZEK-15323-19/2019 Rész száma: 3 Elnevezés: Nyelvtanulással kapcsolatos nyomtatott
könyvek
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: 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: Líra Könyv Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29709771
Postai cím: Dankó Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.adrien@lira.hu
Telefon: +36 305353243
Internetcím(ek): (URL) www.lira.hu
Fax: +36 12101488
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3299935
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 teljesítés a keretmegállapodás alapján 2020. IV. negyedévre vonatkozik. A Líra Könyv Zrt. nyertes
ajánlattevő (1. és 3. rész) adószáma: 10853665-2-42 A Prospero Könyvei Kft. nyertes ajánlattevő (2. rész)
adószáma: 10973718-2-42
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
I. rész: Líra Könyv Zrt. 1086 Budapest Dankó Utca 4-8. adószáma: 10853665-2-42
II. rész Prospero Könyvei Budapest Könyvkereskedelmi és
III. rész Prospero Könyvei Budapest Könyvkereskedelmi és
Könyvtárellátó Kft. 1066 Budapest Weiner Leó utca 20. 10973718-2-42
Líra Könyv Zrt. 1086 Budapest Dankó utca 4-8. adószáma: 10853665-2-42
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:
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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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
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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)
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Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság (24928/2020)
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: Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96990337
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 46.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Csaba
Telefon: +36 205279492
E-mail: gyorprojekt@gyorprojekt.hu
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorprojekt.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: ingatlanfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamosenergia beszerzés 2021.12.31-ig
Hivatkozási szám: EKR001073722020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

238

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamosenergia beszerzés 2021.12.31-ig
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 90240500 (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 2021.12.31-ig
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: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9025 Győr, Radnóti u. 46.
9027 Győr, Tóth László u. 1.
9025 Győr, Olimpia út 1.
9021 Győr, Baross Gábor út 21.
9026 Győr, Kálóczy tér 10.
9025 Győr, Olimpia u. 8712/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Olimpiai Sportpark: 2 db
1.1. HU000110F11-U-CSARNOK-GYOR-BERCSE
1.2. HU000110F11-U-TORNACSA-GYOR-BERCS
2. AUDI Aréna Győr: 2 db
2.1. HU000110F11-U-GYOR-ARENA-TOTH-L
2.2. HU000110F11-U-MAGVASSY-SPORTCSARN (Audi Aréna Győr tartalék betáp)
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3. Aqua Sportközpont: 1 db
3.1. HU000110F11-U-GYOR-BERCSNY-USZODA
4. Látogató központ: 1 db
4.1. HU000110F11-U-IRODA-GYOR-BAROSS-U
5. Kálóczy téri Sportközpont: 1 db
5.1. HU000110-11-S00000000000000012065
6. EYOF torony: 1 db
6.1. HU000110-11-S00000000000001091755
A beszerzés tárgyát képező mennyiség összesen: 4.370.000 kWh/év.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +20%-kal pótdíjmentesen eltérhet.
Fogyasztás mennyisége:
Éves villamosenergia mennyiség:
1. Olimpiai Sportpark: 1 900 000 kWh/év.
2. AUDI Aréna Győr: 850 000 kWh/év.
3. Aqua Sportközpont: 1 500 000 kWh/év.
4. Látogatóközpont: 50 000 kWh/év.
5. Kálóczy téri Sportközpont: 50 000 kWh/év.
6. EYOF torony: 20 000 kWh/év.
Az egyes felhasználási helyek előző időszakra vonatkozó negyedórás mérési adatait a mellékletként csatolt excel
táblázatok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől + 20 %-kal
pótdíjmentesen 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:
Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződés tárgyát átalányáras és tételes elszámolású feladatok képezik a
szerződéstervezetben részletezettek szerint.
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30
naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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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 217 - 529878
(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 2021.12.31-ig
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:
2020/12/29 (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: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50219744
Postai cím: Váci Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eon-kozbeszerzes@eon-hungaria.com
Telefon: +36 14722300
Internetcím(ek): (URL) https://www.eon.hu
Fax: +36 13275532
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 101500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90240500
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:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.
Adószám: 24765648-2-44
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
adószám: 12928130-2-44
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.
adószám: 25343502-2-44
NKM Energia Zrt.
székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
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
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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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
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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)
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Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (0250/2021)
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: 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: Bendik Tamás
Telefon: +36 52516400
E-mail: bendikt@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.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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: objektumok takarítása a Hajdú-Bihar MRFK-nak
Hivatkozási szám: EKR000991582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

245

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére, kettő részajánlattétel biztosításával.
1. rész esetében:
Vállalkozási szerződés keretében a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére objektumok takarítási
feladatainak ellátása Ajánlatkérő Hajdú-Bihar megyei illetékességi területének közbeszerzési dokumentumban
részletezett helyszínein, annak keretében különösen épületeinek 18 589,72 m2 alapterületen történő belső
rendszeres- és féléves nagytakarítási munkáinak elvégzése, valamint a műszaki leírásban részletezett helyszíneket
érintően eseti takarítási feladatok elvégzésére a közbeszerzési dokumentumban részletezett műszaki leírás,
specifikáció alapján. A takarítási szolgáltatás elvégzésének részletes feladatait a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
2. rész esetében:
Vállalkozási szerződés keretében a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére objektumok takarítási
feladatainak ellátása Ajánlatkérő Hajdú-Bihar megyei illetékességi területének közbeszerzési dokumentumban
részletezett helyszínein, annak keretében különösen épületeinek 13 318 m2 alapterületen történő belső
rendszeres- és féléves nagytakarítási munkáinak elvégzése, valamint a műszaki leírásban részletezett helyszíneket
érintően eseti takarítási feladatok elvégzésére a közbeszerzési dokumentumban részletezett műszaki leírás,
specifikáció alapján. A takarítási szolgáltatás elvégzésének részletes feladatait a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 316728000 (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: objektumok takarítása (1)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

90910000-9

További tárgyak:
90911000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő Hajdú-Bihar megyei illetékességi területének
közbeszerzési dokumentumban részletezett helyszínein.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére objektumok takarítási
feladatainak ellátása Ajánlatkérő Hajdú-Bihar megyei illetékességi területének közbeszerzési dokumentumban
részletezett helyszínein, annak keretében különösen épületeinek 18.589,72 m2 alapterületen történő belső
rendszeres- és féléves nagytakarítási munkáinak elvégzése, valamint a műszaki leírásban részletezett helyszíneket
érintően eseti takarítási feladatok elvégzésére a közbeszerzési dokumentumban részletezett műszaki leírás,
specifikáció alapján. A takarítási szolgáltatás elvégzésének részletes feladatait a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3)M1)pont szerinti szakember alkalmassági minimum követelmény
(36 hó) feletti többlettapasztalata (min.0-max.24 hónap) 5
2 Szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt környezetbarát tisztítószerek százalékos aránya (%-ban) 5
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:
1.) A II.2.5)pontban az Ár kritérium 1.részszempont értékelése: 1. alszempont (1.1.): Folyamatosan takarítandó
ingatlanok havi nettó átalánydíja (nettó Ft/hó) - Súlyszám: 80, 2. alszempont (1.2.): eseti takarítási feladatok
elvégzésének óradíja (nettó Ft/óra/fő) - Súlyszám: 5.; 3. alszempont (1.3.): fertőtlenítő eseti takarítási feladatok
elvégzésének óradíja (nettó Ft/óra/fő) - Súlyszám: 5. ; 2.) A II.2.5) pontban az Értékelési szempont: legjobb ár-érték
arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: Ár kritérium 1.részszempont (1.1.,1.2. és 1.3): fordított
arányosítás, míg a Minőségi értékelési szempont esetében (2. és 3. értékelési szempont): egyenes arányosítás. Az
értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1)
Elnevezés: objektumok takarítása (2)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90910000-9

További tárgyak:
90911000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő Hajdú-Bihar megyei illetékességi területének
közbeszerzési dokumentumban részletezett helyszínein.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Vállalkozási szerződés keretében a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére objektumok takarítási
feladatainak ellátása Ajánlatkérő Hajdú-Bihar megyei illetékességi területének közbeszerzési dokumentumban
részletezett helyszínein, annak keretében különösen épületeinek 13.318 m2 alapterületen történő belső
rendszeres- és féléves nagytakarítási munkáinak elvégzése, valamint a műszaki leírásban részletezett helyszíneket
érintően eseti takarítási feladatok elvégzésére a közbeszerzési dokumentumban részletezett műszaki leírás,
specifikáció alapján. A takarítási szolgáltatás elvégzésének részletes feladatait a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3)M1)pont szerinti szakember alkalmassági minimum követelmény
(36 hó) feletti többlettapasztalata (min.0-max.24 hónap) 5
2 Szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt környezetbarát tisztítószerek százalékos aránya (%-ban) 5
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:
1.) A II.2.5)pontban az Ár kritérium 1.részszempont értékelése: 1. alszempont (1.1.): Folyamatosan takarítandó
ingatlanok havi nettó átalánydíja (nettó Ft/hó) - Súlyszám: 80, 2. alszempont (1.2.): eseti takarítási feladatok
elvégzésének óradíja (nettó Ft/óra/fő) - Súlyszám: 5.; 3. alszempont (1.3.): fertőtlenítő eseti takarítási feladatok
elvégzésének óradíja (nettó Ft/óra/fő) - Súlyszám: 5. ; 2.) A II.2.5) pontban az Értékelési szempont: legjobb ár-érték
arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: Ár kritérium 1.részszempont (1.1.,1.2. és 1.3): fordított
arányosítás, míg a Minőségi értékelési szempont esetében (2. és 3. értékelési szempont): egyenes arányosítás. Az
értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
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
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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 209 - 510659
(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: 09000-152/219-1/2020.szerz. Rész száma: 1 Elnevezés: objektumok takarítása (1)
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:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91228143
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 22. fszt. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzescup@gmail.com
Telefon: +36 309786636
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52537555
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 224910000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 182736000
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: takarítási feladatok
ellátása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 09000-152/220-1/2020.szerz. Rész száma: 2 Elnevezés: objektumok takarítása (2)
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:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91228143
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 22. fszt. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzescup@gmail.com
Telefon: +36 309786636
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52537555
A nyertes ajánlattevő kkv igen
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 164471220
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 133992000
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: takarítási feladatok
ellátása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A II.1.7) pontban, valamint az V.2.4) pontokban lévő értékek a havi nettó átalánydíj (nettó Ft/hó) 36
hónapra számított értékei. A további árelemekre, valamint a szerződéses feltételekre figyelemmel a II.1.7)
pontban, valamint az V.2.4) pontokban lévő értékek a szerződés időtartama alatt változhatnak.
2.) A közbeszerzési eljárás 1. és 2. részét érintően környezetvédelmi szempontok értékelési szempontként,
a műszaki leírás részeként, alkalmassági feltételként előírásra kerültek, míg szerződéses feltételként
figyelembe vételre kerültek.
3.) A közbeszerzési eljárás 1. és 2. részét érintően szociális szempontok értékelési szempontként, a műszaki
leírás részeként, alkalmassági feltételként, szerződéses feltételként nem kerültek előírásra.
4.) A közbeszerzés 1. és 2. része esetében a nyertes ajánlattevő adószáma: 12735792-2-09
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:
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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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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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)
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Magyar Államkincstár (24999/2020)
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 Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Tamás
Telefon: +36 13273327
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.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy

253
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyar Államkincstár villamos energia 2021. év
Hivatkozási szám: EKR000550242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

254

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgyát képező villamos energia mennyisége:
Várható mennyiség 2021.01.01.-2021.12.31. közötti időszakra: 15.731.652 kWh + 30 % opció.
II.1.1.) és II.2.1) pontban az eljárás tárgya karakterkorlátra való tekintettel rövidítésre került, az eljárás eredeti
elnevezése:
„Magyar Államkincstár központi és területi szerveinek villamos energia beszerzése, ellátása a 2021.01.01. –
2021.12.31. időszakra vonatkozóan”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 660100118 (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: Magyar Államkincstár villamos energia 2021. év
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: HU A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező „MÁK
elektromos fogyasztási helyek, adatok 2021. évre” elnevezésű fájlban feltüntetett fogyasztási helyeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát képező villamos energia mennyisége:
Várható mennyiség 2021.01.01.-2021.12.31. közötti időszakra: 15.731.652 kWh + 30 % opció.
Ajánlatkérő a szerződött mennyiségtől pótdíjmentesen eltérhet, azaz nincs minimális átvételi kötelezettség, illetve
maximális korlát.
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Jelenlegi felhasználási helyek száma: A közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező „MÁK elektromos
fogyasztási helyek, adatok 2021. évre” elnevezésű excel táblázat szerint.
Ajánlatkérő elvárásai:
- A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő megbízására és javára a területileg illetékes rendszerüzemeltetői
engedélyessel szemben kezeli az adott felhasználási helyek ellátására a csatlakozási és hálózat használati
szerződést a teljesítési időszak alatt. E szerződések kezelése azonban nem jogosít a szerződések módosításában
való megállapodásra.
- Nyertes Ajánlattevő nem kér Ajánlatkérőtől menetrendadási kötelezettséget.
Az Ajánlatkérőkhöz tartozó felhasználási helyeket, mérési pont azonosítókat (POD), a várható fogyasztási
mennyiségeket, a távmért és a profilos felhasználási helyeket, azok adatait a Műszaki leírás mellékletét képező
excel táblázat tartalmazza.
Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentumokban rögzített villamos energia-felhasználási helyekre történő
egyidejű és folyamatos villamos energiaszállításra kell, hogy ajánlatát kidolgozza. Az Ajánlatkérő a leszállított
villamos energia mennyiséget a felhasználási hely csatlakozási pontján veszi át. Az Ajánlattevő ajánlatot csak az
ajánlati kiírásba bevont villamos energia-felhasználási helyek összességére tehet, az egyes fogyasztási helyekre
külön ajánlati ár nem adható. Az ellátásra felkínált villamos energia-felhasználási helyek összességéből ellátási
céllal egy-egy felhasználási helyet, vagy ellátási területet kiemelni nem lehet.
Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 15.731.652 kWh villamos energia vételére vállal kötelezettséget, de
opcióként fenntartja a lehetőséget a + 30%-os eltérésre (összesen 20.451.148 kWh). Ajánlatkérő az
opciós mennyiséget a meghatározott felhasználási helyeken kívül újabb ingatlanok tekintetében is
felhasználhatja.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési
szempont alapján értékeli. Ár elem elnevezése: „Nettó energia fix díj (egységár) (HUF/kWh)”, amelyet a
felolvasólapon kell megadnia ajánlattevőknek. Az opció nélküli mennyiségre kérjük az ajánlati árat megadni.
Legfeljebb 2 tizedesjegyre kerekítve kell megadni az ajánlati árat.
II.2.7) Teljesítési időszak: 2021. 01. 01.-től (00:00 óra), 2021. 12. 31.-ig (24:00 óra).
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
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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 183 - 441490
(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: Magyar Államkincstár villamos energia 2021. év
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: 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: 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
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E-mail: komuves.eva@alteo.hu
Telefon: +36 12368054
Internetcím(ek): (URL) www.alteo.hu
Fax: +36 12368051
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 795140000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 660100118
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: Alteo Zrt., adószám: 23720448241
Ajánlattevők:
ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1131 Budapest, Babér Utca 1-5.
Adószám: 23720448241
NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20.
Adószám: 26713111244
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Adószám: 12928130244
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:
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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. §-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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
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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)
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24670/2020)
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 Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kőanyagok beszerzése 2020
Hivatkozási szám: EKR000557562020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

261

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
14212300-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez
ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 33 702 900 Ft,- Ft keretösszeg erejéig, ajánlatkérő általi eseti
megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes kőzetek műszaki
paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre
bocsátja. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban
adjon le megrendelést. Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű
Mennyiséget jelöli meg: 3 501 tonna. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán
az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi
Kimutatásának. A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása ajánlattevő feladatát
képezi.
2. rész: Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez
ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 235 060 400 Ft,- Ft keretösszeg erejéig, ajánlatkérő általi eseti
megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes kőzetek műszaki paramétereit
és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre
bocsátja. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban
adjon le megrendelést. Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű
Mennyiséget jelöli meg: 21 556 tonna. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán
az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi
Kimutatásának. A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása ajánlattevő feladatát
képezi.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 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 (AT) feladata.
A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama
alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú
nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó
igényét a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes
ajánlattevőnek. A meghosszabbítás során a keretösszeg nem változik.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
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A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 268763300 (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: Üledékes kőzet Somogy és Tolna megyékbe
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
14212300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy és Tolna megyei
igazgatóságainak mérnökségei, illetve ezen mérnökségek illetékességébe tartozó úthálózat bármely
pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez
ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 33 702 900 Ft,- Ft keretösszeg erejéig, ajánlatkérő általi eseti megrendelés
útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes kőzetek műszaki paramétereit és
a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le
megrendelést. Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű
mennyiséget jelöli meg: 3 501 tonna. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán
az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi
kimutatásának. A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása ajánlattevő feladatát
képezi.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 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 (AT) feladata.
A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama
alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú
nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét
a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevőnek. A
meghosszabbítás során a keretösszeg nem változik.
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(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. Szállítási határidő (minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Üledékes kőzet Győr-M-Sopron,Veszprém,Vas és Zala
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
14212300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU221,HU222,HU223 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. GyőrMoson-Sopron, Veszprém, Vas és Zala megyei igazgatóságainak mérnökségei, illetve ezen mérnökségek
illetékességébe tartozó úthálózat bármely pontja.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez
ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 235 060 400 Ft,- Ft keretösszeg erejéig, ajánlatkérő általi eseti megrendelés
útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes kőzetek műszaki paramétereit és
a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le
megrendelést. Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű
mennyiséget jelöli meg: 21 556 tonna. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán
az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi
kimutatásának. A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása ajánlattevő feladatát
képezi.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 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 (AT) feladata.
A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama
alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú
nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét
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a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevőnek. A
meghosszabbítás során a keretösszeg nem változik.
(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. Szállítási határidő (minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
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 125 - 305648
(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
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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: Üledékes kőzet Somogy és Tolna megyékbe
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: 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: Pilis-Logistic Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36429156
Postai cím: Budai Út 18
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: kiss.akos@pilislogistic.hu
Telefon: +36 209125546
Internetcím(ek): (URL) www.pilislogistic.hu
Fax: +36 26330135
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: 33702900
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

266

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: Üledékes kőzet Győr-M-Sopron,Veszprém,Vas és Zala
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: 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: Pilis-Logistic Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36429156
Postai cím: Budai Út 18
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: kiss.akos@pilislogistic.hu
Telefon: +36 209125546
Internetcím(ek): (URL) www.pilislogistic.hu
Fax: +36 26330135
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: 235060400
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)
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(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: 1-2. rész: Pilis-Logistic Kft, Magyarország 2085 Pilisvörösvár, Budai Út 18, 14190946213;
Nemzetközi Alapanyag és Késztermék Kereskedelmi Zrt., Magyarország 1101 Budapest, Üllői Út
114, 25774319242; BOMIK-PLUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 3422 Bükkábrány, Jókai Út 16, 12935473205;
1. rész: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6320 Solt Kecskeméti Út
34, 10642166203
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
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (0358/2021)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61179686
Postai cím: Váci Út 73/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy

269

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BRAF POZITÍV KOMBINÁCIÓS TÁRGYALÁSOS
Hivatkozási szám: EKR000819242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

270

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Melanoma BRAF pozitív terápiás csoportban kombinációs (duplet) kezelésre szolgáló tételes elszámolás alá eső
gyógyszerek beszerzése gyorsított tárgyalásos eljárás keretében 24 hónap aktív és 4 hónap passzív időszakra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4538419200 (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: BRAF POZITÍV KOMBINÁCIÓS TÁRGYALÁSOS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU32
A teljesítés fő helyszíne: A 9/1993 (IV. 2.) NM rendelet mindenkor hatályos 1/A. számú mellékletében az
adott hatóanyaghoz tartozó indikációs pontban szereplő intézményi kör.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya: Melanoma BRAF pozitív (NM rendelet 1/A. számú melléklet 14. pontja szerint)
terápiás csoportban kombinációs (duplet) kezelésre szolgáló tételes elszámolás alá eső gyógyszerek beszerzése 24
hónap aktív és 4 hónap passzív időszakra keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos eljárás
keretében.
Beszerezni kívánt kombinációs terápiák:
A): dabrafenib (OENO: 06019) + trametinib (OENO: 06007) hatóanyagokból álló kombinációs terápia;
VAGY
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B) vemurafenib (OENO: 06020) + cobimetinib (OENO: 06006) hatóanyagokból álló kombinációs terápia.
Keretmennyiség: 1050 KTE (Közös Terápiás Egység).
Kizárólag az A) vagy B) kombinációs terápia ajánlható meg, tehát kizárólag az adott gyógyszerekre vonatkozó
alkalmazási előirat alapján a hatóanyagokra meghatározott kombinációban volt lehetséges az ajánlattétel.
AK nem vállalt kötelezettséget a teljes keretmennyiség megvásárlására.
AK a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pont szerint több ajánlattevővel kívánt keretmegállapodást kötni. A
keretmegállapodásban
meghatározott feltételek szerint az eljárás második szakaszában a közbeszerzés megvalósítása AK általi
közvetlen megrendelés útján történik, a keretmegállapodásban foglalt objektív szempontok szerint kiválasztott
ajánlattevőtől. AK a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti KM megkötését összesen két – a legkedvezőbb,
azaz legalacsonyabb árú ajánlatot tevő – ajánlattevővel tervezi megkötni úgy, hogy az A) kombináció és a B)
kombináció tekintetében is egy-egy ajánlattevővel kerüljön sor szerződéskötésre.
Amennyiben csak egyetlen kombinációra vonatkozó ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlat kerül benyújtásra
az eljárás ajánlattételi szakaszában, AK döntése szerint alkalmazhatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját vagy
egyetlen ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást és az objektív kritériumok alkalmazására nem kerül sor a
közvetlen megrendelések során.
Közvetlen megrendelésre a következő objektív kritériumok alapján kerül sor:
a) a legalacsonyabb árú kombinációs terápia (első helyi nyertes ajánlattevő által megajánlott A) vagy B)
kombináció) kerül
megrendelésre valamennyi, a korábban azonos terápiában részesülő betegek fenntartó kezelésére, továbbá
valamennyi új beteg kezelésére („új beteg” fogalmát a Műszaki leírás határozza meg),
b) míg a legalacsonyabb árú kombinációs terápiát követő második legkedvezőbb árú kombinációs terápia
(második helyi nyertes ajánlattevő által megajánlott, az első helyi nyertes által megajánlottól eltérő kombináció)
csak abban az esetben kerül megrendelésre, ha:
ba) a beteg az adott gyógyszerrel a Keretmegállapodás hatályba lépésének napján már kezelés alatt áll (fenntartó
kezelések), vagy
bb) az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozata által objektív kritériumok alapján előre meghatározott
szakmai szempontja(i) szerint a legalacsonyabb árú – első helyi nyertes – kombinációs terápiája az adott beteg
kezelésére nem használható.
Az eljárásban AK nem írta elő és nem is tette lehetővé a keretmennyiségen felüli árurabatt adásának
kötelezettségét és lehetőségét.
Az ajánlattételi szakaszban megajánlott termékeknek forgalomba hozatali engedéllyel kellett rendelkezniük és
a PUPHA törzsben érvényesen szerepelniük kell az ajánlattételi határidő napján. A megajánlott termékeknek
továbbá legkésőbb a KM megkötésekor a PUPHA törzsben hatályosan is szerepelniük kellett.
Érvényes részvételi jelentkezés feltétele és szerződéskötés feltétele volt:
a) részvételre jelentkezőnek szerepelnie kell a gyógyszer nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban a részvételi
határidő napján;
b) a 9/1993.(IV.2.) NM rend. 2/E.§ (1) szerinti elektronikus tételes jelentési rendszerben a részvételi jelentkezési
határidő lejártáig történő regisztráció a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett módon az érvényes
részvételi jelentkezés feltétele, a minősítésről szóló igazolás megszerzése a közbeszerzési szerződés
megkötésének a feltétele (Részletesen: részvételi dokumentáció). Az elektronikus rendszer megtalálható: https:\
\teteles.neak.gov.hu.
A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint a következő ajánlattevőkkel (mint eladókkal) került sor
szerződéskötésre és a következő rangsor került felállításra - a Kbt. 76. § (2) bekezdése alapján - közöttük (így
jelen tájékoztató II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) pont és a V.2.4) A szerződés/rész értékére
vonatkozó információk (ÁFA nélkül) pont is ekként értelmezendő, tekintettel arra hogy ezen adatok megadása a
tájékoztató mintában nem lehetséges):
- 1. Eladó1 (első helyi nyertes ajánlattevő): Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.,
megajánlott kombináció: B (vemurafenib (OENO: 06020) + cobimetinib (OENO: 06006) hatóanyagokból álló
kombinációs terápia), ajánlati ára: nettó 4 538 419 200,- Ft.;

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

272

- 2. Eladó2 (második helyi nyertes ajánlattevő): Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság, megajánlott kombináció: A (dabrafenib (OENO: 06019) + trametinib (OENO: 06007) hatóanyagokból álló
kombinációs terápia) , ajánlati ára: nettó 4 620 000 000,- Ft.
(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.2.7.pontban jelölt időtartam tájékoztató jellegű. KM: mindkét fél általi aláírás napján lépett hatályba
(2021.01.06.) és 24 hónap aktív + 4 hónap passzív időszakra jön létre (részletes és teljes körű szabályokat: KM
tartalmazza).
A következő ajánlattevőkkel (mint eladókkal) került sor szerződéskötésre és a következő rangsor került felállításra
- a Kbt. 76. § (2) bekezdése alapján - közöttük (így jelen tájékoztató II.1.7) A beszerzés végleges összértéke
(áfa nélkül) pont és a V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) pont is ekként
értelmezendő, tekintettel arra hogy ezen adatok megadása a tájékoztató mintában nem lehetséges):
- 1. Eladó1 (első helyi nyertes ajánlattevő): Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.,
megajánlott kombináció: B (vemurafenib (OENO: 06020) + cobimetinib (OENO: 06006) hatóanyagokból álló
kombinációs terápia), ajánlati ára: nettó 4 538 419 200,- Ft.;
- 2. Eladó2 (második helyi nyertes ajánlattevő): Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság, megajánlott kombináció: A (dabrafenib (OENO: 06019) + trametinib (OENO: 06007) hatóanyagokból álló
kombinációs terápia) , ajánlati ára: nettó 4 620 000 000,- Ft.
(Részletesen: KM)
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: 16/2012.Korm.rendelet14.§(1)bek.szerint:Kbt.85.§(2)bek.c)pontja szerinti körülménynek
kell tekinteni:gyógyszerrel történő kezeléshez fűződő kockázatokat,így különösen kezelésre szoruló
betegek változó számát/sürgős ellátási igényét,beszerzésre kerülő gyógyszerek előre nem látható okok
miatti megoszlásának módosulását.Eljárás tárgyát képező készítmények a 9/1993.NM rendelet alapján
tételes elszámolás alá eső rendszerben kerülnek beszerzésre,ahol a betegek folyamatos,azonnali ellátása
természetben biztosított gyógyszerekkel történik.Gyógyszeres ellátás hiánya irreverzibilis folyamatokat
indíthat el,várható élettartamot,életminőséget jelentősen kedvezőtlenül befolyásolja.Eredeti határidőkkel
történő bonyolítás:több időt igényel,mely jelenleg egészségi kockázatot,betegellátás veszélyeztetését
jelentheti.Részletesen: RD-ben.
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 188 - 453431
(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: BRAF POZITÍV KOMBINÁCIÓS TÁRGYALÁSOS
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:
2021/01/06 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10867853
Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atlaspharma.hu
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Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison Utca 1
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.ban@roche.com
Telefon: +36 23446784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23446862
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: 4538419200
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: Roche (Magyarország)
Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. (Eladó 1) esetében logisztikai tevékenységre igénybe venni
kívánt alvállalkozók:
UPS Healthcare Hungary Zrt. (adószáma: 23054914-2-13), ADR Logistics Kft. (adószáma: 12566947-2-13);
Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Eladó2) setében logisztikai
szolgáltatásra igénybe venni kívánt alvállalkozó: Euromedic International Hungária Kft. (adószáma:
10850868-2-41)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
a) Az eljárás eredményes volt, szerződéskötésekre sor került.;
b) Nyertes ajánlattevők neve, adószáma: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi
Kft. (Adószám: 12176780-2-44) (Eladó1); Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (Adószám: 25567072-2-41) (Eladó2).;
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c) Ajánlattevők neve, címe és adószáma: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi
Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Edison Utca 1., Adószám: 12176780-2-44); Atlas Pharma
Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 1.,
Adószám: 25567072-2-41);
d) Eljárás során nem került figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.
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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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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)
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Nemzeti Népegészségügyi Központ (24367/2020)
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: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80204561
Postai cím: Albert Flórián Út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Dorina
Telefon: +36 14761261
E-mail: kozbeszerzes@nnk.gov.hu
Fax: +36 14761390
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nnk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Oltóanyag disztribúciós szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000890252020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

278

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
63100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A disztribútori szerződés keretében ajánlattevő feladata ajánlatkérő által már beszerzett és rendelkezésre álló,
valamint beszerzendő, de még ajánlatkérő rendelkezésére nem álló oltóanyagokhoz kapcsolódó disztribúciós és
kiegészítő szolgáltatás ellátása.
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: Oltóanyag disztribúciós szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
63100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: ajánlattevő hűtőraktára, illetve a műszaki leírásban megadott 122
kiszállítási cím
A disztribútori szerződés hatálya alatt minimális címváltozás lehetséges: amennyiben a szállítási cím
a megadott településen, illetve Budapesten a megadott kerületen belül változik, arról ajánlatkérő
a kiszállítást megelőző 2 héten belül értesíti az ajánlattevőt. Amennyiben a műszaki leírás 6. számú
mellékletében megadott szállítási cím eltérő településre, illetve Budapesten belül a címlistában
megadotthoz képest eltérő kerületre változik, úgy ajánlatkérő a címlistát a Kbt. 141. § alapján módosítani
kívánja. Az utóbbi esetben, amennyiben módosítással kapcsolatban Ajánlattevőnek igazolhatóan
többletköltsége merül fel, azt ajánlatkérő szintén szerződésmódosítás keretében kívánja rendezni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Disztribúciós szolgáltatás alatt az ajánlatkérő rendelkezésére álló, már beszerzett és a beszerzendő, de még
a rendelkezésére nem álló oltóanyagok a szerződés időtartama alatti folyamatos +2 - +8 oC-os hőmérsékletű
hűtőlánc biztosításával történő szállítása, és az oltóanyagokhoz tartozó hűtést nem igénylő kísérő termékek
(fecskendőknek, tűknek, oltási kiskönyveknek, oltóanyaghoz tartozó vagy oltási dokumentáció) a megadott 122
címre történő szállítása, és az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások ellátása értendő.
Kiegészítő szolgáltatás alatt az oltóanyagok + 2–+8 °C hőfokot folyamatosan biztosítani képes, műszeresen
ellenőrzött hűtőraktárban történő tárolása, a tároláshoz és a szállításhoz kötődő logisztikai és nyilvántartási
feladatok ellátása, az oltóanyagokhoz tartozó hűtést nem igénylő kísérő termékek (fecskendőknek, tűknek, oltási
kiskönyveknek, oltóanyaghoz tartozó vagy oltási dokumentáció) tárolása értendő. A szerződésnek nem tárgya a
külföldről beszerzett oltóanyagoknak importálása, vámeljárás bonyolítása. Feladatok részletesen a Közbeszerzési
Dokumentumokban találhatók
A kiszállítási alkalmak száma évente:
- legfeljebb tizenhatszor minden, a műszaki leírás 6. számú mellékletében megadott intézményeknek. Egy-egy,
minden címre történő szállítási kör legfeljebb14 nap alatt teljesítendő;
- fenti alkalmakból adott év március - június - szeptember és december hónapjában az életkorhoz kötött kötelező
védőoltások kiszállítása a műszaki leírás 4. számú melléklete szerinti átlagos mennyiségben minden, a műszaki
leírás 6. számú mellékletben megadott intézményeknek, egy-egy, minden címre történő szállítási kör legfeljebb 14
nap alatt teljesítendő;
- fenti alkalmakból adott év augusztus hónapban a kampányoltások kiszállítása a műszaki leírás 5. számú
mellékletében megadott átlagos mennyiségben minden, a műszaki leírás 6. mellékletében megadott
intézményeknek, egy-egy, minden címre történő szállítási kör legfeljebb 14 nap alatt teljesítendő;
- esetenkénti kiszállítás a címek kevesebb, mint 20 %-ára átlagosan havi egy-két alkalommal.
A kiszállítást megelőzően 3 nappal a műszaki leírás 6. sz. mellékletében megadott intézményeket a kiszállításról
értesíteni kell. Rendkívüli esetekben az oltóanyagokat és a hozzá tartozó hűtést nem igénylő kísérő termékeket
(fecskendőknek, tűknek, oltási kiskönyveknek, oltóanyaghoz tartozó vagy oltási dokumentáció) két munkanapon
belül, különlegesen sürgős esetekben 24 órán belül (nem munkanapokon is) ki kell szállítani a megrendelő
intézményekhez.
Ajánlatkérő az Országos Szakmai Információs Rendszer (OSZIR) elektronikus nyilvántartási rendszert használja.
Az rendszer egyik alrendszere a Járványügyi szakrendszer, melynek része a Védőoltás és oltóanyag logisztikai
alrendszer. Az alrendszer az oltóanyagok készletnyilvántartását szolgálja. Célja, hogy nyomon követhető módon
tartsa nyilván az egyes készlethelyeken betárolt oltóanyag raktárkészletet érintő készletváltozásokat (selejtezés,
eltérések elszámolása, felhasználás). Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a számítógépes
nyilvántartása és az ajánlatkérőnél működő OSZIR közötti interfész kapcsolatot a szerződéskötést követő
30 napon belül biztosítja, ill. amennyiben a szerződés időtartama alatt a rendszert fejlesztik, az Ajánlattevő
a szerződés teljesítése érdekében vállalja a fejlesztésekhez történő alkalmazkodást, részéről a fejlesztések
megvalósítását.
A szerződéskötésre rendelkeznie kell:
a) legalább egy, a műszaki leírásban felsorolt oltóanyagok tárolásához szükséges méretű, továbbá műszaki
leírásban meghatározott oltóanyagok betárolása és kiszállítása közti időszakban tárolandó oltóanyag mennyiség
tárolására alkalmas méretű, 2-8 °C hőfokot folyamatosan biztosítani képes, műszeresen ellenőrzött hűtőraktárral,
b.) legalább egy, a műszaki leírásban meghatározott oltóanyagok, fecskendők, egyéb hűtést nem igénylő kísérő
termékek tárolására alkalmas, száraz raktárhelyiséggel,
c) legalább két, az oltóanyagok fuvarozására alkalmas (2-8 °C hőfokot folyamatosan biztosítani képes) hűtő
gépkocsival.
Ajánlattevőnek rendelkeznie gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel, amit az ajánlatban be kell nyújtani
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 gyógyszerész szakmai többlettapasztalata (0-4 hónap) 5
2 minőségbiztosítási szakember szakmai többlettapasztalata (0-4 hónap) 5
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a Disztribútori Szerződést, határozott időre, a szerződéskötéstől
számított 25 (Huszonöt) hónap időtartamra kötötte volna meg, amelyből 18 (Tizennyolc) hónap kötelező
szolgáltatási időszak (a továbbiakban „Kötelező Szolgáltatási Időszak”), a fennmaradó idő opcionálisan
igénybe vehető szolgáltatás (a továbbiakban „Opcionálisan Igénybe vehető Szolgáltatás”).
A Kötelező Szolgáltatási Időszak a Disztribútori Szerződés aláírásától (megkötésétől) a 18. (Tizennyolcadik)
hónap végéig tart
Az Opcionálisan Igénybe vehető Szolgáltatás a Disztribútori Szerződés hatálya alatt a Kötelező
Szolgáltatási Időszakon túl opcionálisan vehet igénybe vehető disztribútori szolgáltatást foglalja
magában. Az Opcionálisan Igénybe vehető Szolgáltatást Ajánlatkérő írásban, legkésőbb a Disztribútori
Szerződés megkötésétől számított 16. hónap utolsó napjáig kezdeményezheti. (hívhatja le) Ajánlatkérő
igényének megfelelően jogosult az Opcionálisan Igénybe vehető Szolgáltatás lehívására (bejelentésére)
legfeljebb 6 (Hat) hónap időtartamban, amelyet jogosult egy vagy több hónap időtartamban lehívni.
Ajánlatkérő nem köteles az Opcionálisan Igénybe vehető időszak lehívására (bejelentésére).
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában, a „szerződés időtartama” rovatban szereplő időtartamot
az opcionálisan igénybe vehető szolgáltatási időtartamra és az azt követő pénzügyi elszámoláshoz
szükséges időtartamra figyelemmel állapította meg.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 198 - 480190
(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: Oltóanyag disztribúciós szolgáltatás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 018276 (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: 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
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:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ a) pont szerinti indok:
Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben megjelenített fedezete nettó 115.399.999 Ft. Az ajánlati felhívás
II. 2. 11.) pontja szerint a szerződést 25 hónap időtartamra kötné meg ajánlatkérő, amelyből 18 hónap a
kötelező szolgáltatási időszak, a fennmaradó idő opcionálisan igénybe vehető szolgáltatás. Ajánlatkérő
a Phoenix Pharma Zrt. ajánlatát - a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelennek nyilvánította. A
közbeszerzési eljárás során így csak a Hungaropharma Zrt. tett megfelelő, érvényes ajánlatot, azonban
az általa megadott havi nettó ajánlati ár alapján ajánlatkérő fedezete a kötelező szolgáltatási időszakra
számított szolgáltatási díjat sem fedezi. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő EKR-ben az ajánlat bontásáig
rögzített és a bontási jegyzőkönyvben közzétett fedezete és a Hungaropharma Zrt. ajánlati ára között
jelentős különbség van, ajánlatkérő a hiányzó pótfedezetet nem tudja biztosítani. Ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárást a Kbt 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, mivel
ajánlatkérő rendelkezésére anyagi fedezetének összege a szerződés megkötéséhez nem elegendő az
egyetlen megfelelő, és ezáltal az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
2. 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ c) pont szerinti adatok:
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt., székhelye: 1062 Budapest Király u. 12., adószáma:
10875933-2-44
Phoenix Pharma Zrt., székhelye: 2151 Fót Keleti Márton út 19. adószáma: 120685352-2-44
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. §
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
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
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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)
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Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (0193/2021)
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: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Péter
Telefon: +36 34515700
E-mail: kpkfttata@gmail.com
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.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
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
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Duális labor eszközbeszerzés ME elektronika
Hivatkozási szám: EKR000695532020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

286

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39162000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Modern Városok Program - Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán c. projekt keretében labor
eszközök beszerzése a Dózsakerti kollégiumban kialakítandó Szakképzési Centrum számára ME
elektronikai tanműhely felszerelése, kialakítása 1
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 32881921 (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: Elektronikai tanműhely felszerelése, kialakítása 1
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31111000-7

További tárgyak:

38342000-4

Kiegészítő szójegyzék

42661000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 58.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektronikai tanműhely felszerelése, kialakítása 1
Tanulói asztalok 7 db
Eszköz panel 7 db
Dugaljak 7 db
Fix feszültségű DC tápegység 4 kimenettel 7 db
Szabályozható feszültségű DC tápegység 7 db
Analóg függvénygenerátor 7 db
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Digitális tárolós oszcilloszkóp 7 db
USB csatlakozó 7 db
RJ45 csatlakozó 7 db
Forrasztó állomás 7 db
Komplex elektronikai szimulációs és tervező szoftver 28 fő részére
Indukciós javító/forrasztó állomás 5 db
Tanulói forrasztó mikroszkóp 6 db
Tanári forrasztó mikroszkóp 1 db
Forrasztási füstelszívó berendezés 2 db
Szállítás, telepítés, beüzemelés, betanítás.
A részletes mennyiségeket, műszaki paramétereket az eszközlista "MVP elektronika beszerzéshez - 1.rész" táblázat
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 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
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 157 - 381354
(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: Elektronikai tanműhely felszerelése, kialakítása 1
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:
2021/01/05 (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: Global Focus Kereskedelmi kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91707066
Postai cím: Kazán Utca 5
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
E-mail: sgerzanics@globalfocus.hu
Telefon: +36 14811231
Internetcím(ek): (URL) www.globalfocus.hu
Fax: +36 234355
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30196161
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32881921
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

289

(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:
Global Focus Kereskedelmi Kft., 1155 Budapest, Kazán utca 5. 10. em. 28.. adószám: 13414104-2-42
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: Jogorvoslati kérelem
benyújtása a Kbt. 148. §-nak 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
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24885/2020)
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: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lendvai Beáta
Telefon: +36 203680287
E-mail: lendvai.beata@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.drvzrt.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műanyag csövek beszerzése DRV Zrt részére
Hivatkozási szám: EKR000351362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

44163100-1

291
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződések megkötése műanyag csövek szállítására a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. által
üzemeltetett ivóvíz és szennyvíz csőhálózat fenntartási, beruházási, valamint egyéb célú munkáihoz (2 részben)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
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: 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: Gravitációs csatornacsövek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44163130-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: AK Központi raktára
Zamárdi, vmint Fonyód, Keszthely, Barcs, Marcali, Nagyatád, Balatonfüred, Velence, Pécs,TapolcaSümeg,Tab,Bóly,Dombóvár,Tamási Logisztikai Raktárak (pontos címek KD-ban)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya a DRV Zrt számára DN110 – DN500 átmérőtartományban, gravitációs csatornacsövek
(KGEM PVC-U csatornacsövek) , 1,2,3,5,6 fm hossz kivitelekben, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban
– különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki
specifikációnak mindenben megfelelő kivitelben, minőségben és teljesítményben való szállítása Ajánlatkérő
egyedi megrendelései alapján nettó 20 000 000,-Ft értékben.
Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 20 000 000,- Ft keretösszegben. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek
ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul. Az
egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok
megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés
keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek.
Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a
nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek az egyedi megrendelések
megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.
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Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó
egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott
címre történő szállításáról és lerakodásáról, (lerakodáshoz szükséges daru/darus kocsi biztosítása) a nyertes
Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége 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 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet
jótállási idő vállalása (egész hónapban 0-120 hónap között) 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: Polietilén csövek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44163111-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: AK Központi raktára
Zamárdi, vmint Fonyód, Keszthely, Barcs, Marcali, Nagyatád, Balatonfüred, Velence, Pécs,TapolcaSümeg,Tab,Bóly,Dombóvár,Tamási Logisztikai Raktárak
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya a DRV Zrt számára különféle Polietilén csövek PN10 nyomásosztályban , D32D710 átmérőtartományban, 6,12,18 fm hossz és 100,200 fm tekercs kivitelekben, Polietilén csövek PN12,5
nyomásosztályban ,DN25 átmérőtartományban, 100,200,300 fm tekercs kivitelekben, Polietilén csövek
PN16 nyomásosztályban , D20-D315 átmérőtartományban, 6,12,18 fm hossz és 100,200,300 fm tekercs
kivitelekben, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás
megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak mindenben megfelelő kivitelben, minőségben
és teljesítményben való szállítása Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján nettó 180 000 000,-Ft értékben.
Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 180 000 000,- Ft keretösszegben. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek
ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul. Az
egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok
megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés
keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek.
Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a
nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek az egyedi megrendelések
megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.
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Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó
egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termék megrendelő által megadott
címre történő szállításáról és lerakodásáról, (lerakodáshoz szükséges daru/darus kocsi biztosítása) a nyertes
Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége 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 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet
jótállási idő vállalása (egész hónapban 0-120 hónap között) 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:
Ajánlatkérő az eljárást külön jogszabályban - a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet által - előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, az ajánlati kötöttség
időtartama ennek megfelelően került megállapításra.
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 144 - 355598
(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
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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: Rész száma: 1 Elnevezés: Gravitációs csatornacsövek 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 - 013490 (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
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
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.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

296

Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Polietilén csövek 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 - 013490 (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
( Közzétehető ? )
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? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
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:
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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:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.rész Gravitációs csatornacsövek beszerzése
a) az eljárás eredménytelen, mely eredménytelenség indoka: kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
Ajánlattevők.
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele): nem releváns
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):
Ajánlattevő neve: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6344 Hajós Kossuth Utca 21.
Adószáma: 10459340-2-03
Ajánlattevő neve: Aliaxis Utilities & Industry Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber U. 5.
Adószáma: 11869474-2-13
Ajánlattevő neve: Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
Székhelye: 4031 Debrecen Kishegyesi Út 263.
Adószáma: 10411377-2-09
d) az eljárás során nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont
2.rész Polietilén csövek beszerzése
a) az eljárás eredménytelen, mely eredménytelenség indoka: kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
Ajánlattevők.
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele): nem releváns
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):
Ajánlattevő neve: Aliaxis Utilities & Industry Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber U. 5.
Adószáma: 11869474-2-13
Ajánlattevő neve: Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
Székhelye: 4031 Debrecen Kishegyesi Út 263.
Adószáma: 10411377-2-09
Ajánlattevő neve: POLYTECH INDUSTRIE Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9444 Fertőszentmikós Mező Utca 43
Adószáma: 10482168-2-08
Ajánlattevő neve: Sebők És Társa Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2045 Törökbálint Kinizsi Utca 28
Adószáma: 12101335-2-13
d) az eljárás során nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont
A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1). bekezdése b.) pontja alapján eredménytelen, mivel mindkét
ajánlati részben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be Ajánlattevők.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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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. §-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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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)
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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)
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0132/2021)
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: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CH kutak kútmunkálataihoz közdarabok 3 évre-2020
Hivatkozási szám: EKR000675442020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42130000-9

300
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges közdarabok beszerzése 3 éves
időtartamra -2020
«QF» és «QR» típusú ültető közdarab (vagy azzal egyenértékű)
Tervezett mennyiség: 5 db «QF» és 5 db «QR» típusú ültető közdarab
Műszaki paraméterek:
— Termelőcső: 4 ½” 11,6#
— Külső átmérő: 4,902”
— Felső csatlakozás: 4 ½” 11.6# VT anya vagy TPS TS (vagy azzal egyenértékű)
— Alsó csatlakozás: 4 ½” 11.6# VT apa vagy TPS TS (vagy azzal egyenértékű)
— Anyaga: 13 Cr-L80
— Tervezett beépítési mélység: kb. 1 900- 2 000 m
— Várható nyomás: 200 bar
— Várható hőmérséklet: max. 110 deg C
— Szervíz: H2S / CO2
«QF» esetén:
— Belső átmérő: 3,750”
— Közdarab mérete: 3,75”
— Ültető közdarab típusa: felső ütköző vállas
«QR» esetén:
— Belső átmérő: 3,688”
— Közdarab mérete: 3,688”
— Ültető közdarab típusa: alsó ütköző vállas
Közeg információ:
— CO2 tartalom: 3 mol%, kén nélkül
— a rétegvíz klórid ion tartalma 15 mg/ liter
Az ajánlattal együtt beadandó minden egyes elem műszaki adatlapja.
Minden szerelvényről az ajánlatban részletes műszaki rajzot kell beadni, amely tartalmazza az adott szerelvényre
jellemző átmérőket, magasságot, szélességet, hosszat, belső átmérőt és súlyt.
A szerződés teljesítése során a gyártó köteles a megrendelt anyagokról komplett dokumentációt átadni a
megrendelőnek, amely tartalmazza:
— a fent említett elemeket
— gyártási tanúsítványokat, nyilatkozatokat
— kezelési, karbantartási és szerelési kézikönyveket, utasításokat
— az összes vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvet, jelentést, amely a gyártás során keletkezett.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 20000000 (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)
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(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: CH kutak kútmunkálataihoz közdarabok 3 évre-2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42130000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók
és kapcsolódó létesítményeik területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges közdarabok beszerzése 3 éves
időtartamra -2020
«QF» és «QR» típusú ültető közdarab (vagy azzal egyenértékű)
Tervezett mennyiség: 5 db «QF» és 5 db «QR» típusú ültető közdarab
Műszaki paraméterek:
— Termelőcső: 4 ½” 11,6#
— Külső átmérő: 4,902”
— Felső csatlakozás: 4 ½” 11.6# VT anya vagy TPS TS (vagy azzal egyenértékű)
— Alsó csatlakozás: 4 ½” 11.6# VT apa vagy TPS TS (vagy azzal egyenértékű)
— Anyaga: 13 Cr-L80
— Tervezett beépítési mélység: kb. 1 900– 2 000 m
— Várható nyomás: 200 bar
— Várható hőmérséklet: max. 110 deg C
— Szervíz: H2S / CO2
«QF» esetén:
— Belső átmérő: 3,750”
— Közdarab mérete: 3,75”
— Ültető közdarab típusa: felső ütköző vállas
«QR» esetén:
— Belső átmérő: 3,688”
— Közdarab mérete: 3,688”
— Ültető közdarab típusa: alsó ütköző vállas
Közeg információ:
— CO2 tartalom: 3 mol%, kén nélkül
— a rétegvíz klórid ion tartalma 15 mg/ liter
Az ajánlattal együtt beadandó minden egyes elem műszaki adatlapja.
Minden szerelvényről az ajánlatban részletes műszaki rajzot kell beadni, amely tartalmazza az adott szerelvényre
jellemző átmérőket, magasságot, szélességet, hosszat, belső átmérőt és súlyt.
A szerződés teljesítése során a gyártó köteles a megrendelt anyagokról komplett dokumentációt átadni a
megrendelőnek, amely tartalmazza:
— a fent említett elemeket
— gyártási tanúsítványokat, nyilatkozatokat
— kezelési, karbantartási és szerelési kézikönyveket, utasításokat
— az összes vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvet, jelentést, amely a gyártás során keletkezett.
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A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Megrendeléstől számított szállítási határidő (min. 126 naptári nap – max. 70
naptári nap) 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:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minőségi kritérium: objektív, sávos értékelés.
Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány minden részszempontban: 0-100 pont.
Részletek a közbeszerzési dokumentumban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x 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 141 - 347849
(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
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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: CH kutak kútmunkálataihoz közdarabok 3 évre-2020
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:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: LOG Oiltools Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92610507
Postai cím: Erdész Utca 28
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.vekasi@logoiltools.hu
Telefon: +36 303516029
Internetcím(ek): (URL) www.logoiltools.hu
Fax: +36 935367142
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20000000
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)
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(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:
1) A 44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása: Az érvényes ajánlatot tevő neve,
címe: LOG Oiltools Kft. (8800 Nagykanizsa, Erdész u 28, adószám: 14558441-2-20)
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése: nem tartozik a törvény hatálya alá
3) A közbeszerzési eljárás eredményként szállítási keretmegállapodás került megkötésre egy
ajánlattevővel, melyben az ellenszolgáltatás az egységárak alapján tételes elszámolással kerül
meghatározásra. Az adásvételi szerződés értéke: nettó 20.000.000, HUF.
4) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során szociális szempontok nem
kerültek figyelembe vételre.
6) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során környezetvédelmi szempontok
nem kerültek figyelembe vételre.
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:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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
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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)
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0134/2021)
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: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CH kútmunkálathoz 7” packer 3 évre-2020
Hivatkozási szám: EKR000675682020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42130000-9

308
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges 7" packer
szállítására és szervizszolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési dokumentum műszaki tartalmának megfelelően
a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamban – 2020
Ellátandó feladatok a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolónál:
Hidraulikus ültetésű, visszanyerhető-termelő packer és racsnis típusú tömítőelem szállítása és a kapcsolódó
szolgáltatások ellátása.
A szállító köteles a megrendelt anyagokról egy komplett dokumentációt átadni a megrendelőnek, amely
tartalmazza:
— a fent említett elemeket
— gyártási tanúsítványokat, nyilatkozatokat
— kezelési, karbantartási és szerelési kézikönyveket, utasításokat
— az összes vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvet, jelentést, amely a gyártás során keletkezett.
Kertmegállapodás keretösszege: nettó 80 000 000 HUF.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 80000000 (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: CH kútmunkálathoz 7” packer 3 évre-2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42130000-9

További tárgyak:
76000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók
és kapcsolódó létesítményeik területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ellátandó feladatok a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolónál:
Hidraulikus ültetésű, visszanyerhető-termelő packer és racsnis típusú tömítőelem szállítása és a kapcsolódó
szolgáltatások ellátása.
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A szállító köteles a megrendelt anyagokról egy komplett dokumentációt átadni a megrendelőnek, amely
tartalmazza:
- a fent említett elemeket
- gyártási tanúsítványokat, nyilatkozatokat
- kezelési, karbantartási és szerelési kézikönyveket, utasításokat
- az összes vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvet, jelentést, amely a gyártás során keletkezett.
Kertmegállapodás keretösszege: nettó 80.000.000, Ft
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Megrendeléstől számított teljesítési határidő (min. 140 nap – max. 90 nap)
(naptári nap) 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:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minőségi kritérium: objektív, sávos értékelés.
Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány minden részszempontban: 0-100 pont.
Részletek a közbeszerzési dokumentumban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x 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 152 - 373151
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(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: CH kútmunkálathoz 7” packer 3 évre-2020
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:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: LOG Oiltools Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92610507
Postai cím: Erdész Utca 28
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.vekasi@logoiltools.hu
Telefon: +36 303516029
Internetcím(ek): (URL) www.logoiltools.hu
Fax: +36 935367142
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80000000
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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:
1) A 44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása: Az érvényes ajánlatot tevő neve,
címe: LOG Oiltools Kft. (8800 Nagykanizsa, Erdész u 28, adószám: 14558441-2-20)
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése: nem tartozik a törvény hatálya alá
3) A közbeszerzési eljárás eredményként szállítási keretmegállapodás került megkötésre egy
ajánlattevővel, melyben az ellenszolgáltatás az egységárak alapján tételes elszámolással kerül
meghatározásra. Az adásvételi szerződés értéke: nettó 80.000.000 HUF.
4) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során szociális szempontok nem
kerültek figyelembe vételre.
6) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során környezetvédelmi szempontok
nem kerültek figyelembe vételre.
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
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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:
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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)
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0136/2021)
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: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Geofizikai mérési szolgáltatások 3 évre-2020
Hivatkozási szám: EKR000806312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

76000000-3

315
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. tulajdonában lévő négy földgáztároló (Zsana,
Hajdúszoboszló, Pusztaederics, Kardoskút) esetében a megadott ütemezés szerint az időszakonként rendszeresen
igényelt rétegnyomás és gradiens mérések, valamint a lent részletezett geofizikai és kútvizsgálati műveletek és
mérések ellátására a közbeszerzési dokumentum műszaki tartalmának megfelelően a szerződéskötéstől számított
3 éves időtartamban – 2020
Ellátandó feladatok:
1. Fúráshoz és kútjavításhoz kapcsolódó szelvényezés és well test: geofizikai szelvényezés és kútvizsgálat fúrás és
kútjavítás alatt
Ajánlatkérő a műveleteket eltérő mértékben (a kútmunkálatok általában az év 3. és 4. negyedévében valósulnak
meg) fogja megrendelni.
A fúrási és kútmunkálati műveletek során a következő mérési, szelvényezési típusokra lehet szükség:
— Rétegnyomás és a hőmérséklet mérés
— Termelőcső perforálás (cső mérete 2 7/8"-4 ½")
— Csővágás (méret 2 7/8" - 4 ½", kémiai vágás)
— CBIL
— DCBIL
— Béléscső perforáció (mérete 7", 9 5/8")
— Cementlog, (CBL + VDL)
— Ferdeség mérés (DVL)
— Gamma (GR)
— Spectralog (SL)
— Gamma-Gamma/Gravel (GG)
— Multifinger képalkotó szelvény (CALMUL)
— Kettős laterolog (DLL)
— Microlaterolog és microlog (MLL + ML)
— Caliper (XY CAL)
— Free Point Indicator (FPL)
— Mélység pontosítás
— Bridge plug elhelyezés (béléscső méret 4 ½" és 7")
— Folyadékszint mérés (Echometer)
2. Tervezett eseti kút- és well test mérés: ad-hoc jellegú kútszelvényezési és well test mérések
Ajánlatkérő a műveleteket havonta eltérő mértékben (előreláthatólag a tavaszi és őszi időszakban többet) fogja
megrendelni.
Mérés típusok:
— Nyomásemelkedés/nyomáscsökkenés mérés kúttalpon egy ütemű termelés/besajtolás után zárt kútban
— Négyütemű termelési/besajtolási talpnyomás- és hőmérsékletmérés (kapacitásmérés)
— Neutron szelvényezéssel fázishatár meghatározás
— Gáz átfejtődés vizsgálat hőmérséklet, zaj és neutron szelvényezéssel
— PWL mérés: kútba történő beáramlási profil meghatározása
Rendszeres kútvizsgálati mérés:
Időszakos rétegnyomás mérések
— Zárt rétegnyomás és hőmérséklet mérés
A szolgáltatás az Ajánlatkérő által üzemeltetett 250 db CH kútra terjed ki.
A keretmegállapodás tartama alatt tervezetten a III.1.3) M.1. pontban meghatározott mennyiségek 200 %-át
meghaladó mennyiségű szolgáltatás kerül megrendelésre.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 690000000 (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: Geofizikai mérési szolgáltatások 3 évre-2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

76200000-5

További tárgyak:

76000000-3

Kiegészítő szójegyzék

76100000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók
és kapcsolódó létesítményeik területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. a tulajdonában lévő négy földgáztároló (Zsana, Hajdúszoboszló, Pusztaederics,
Kardoskút) esetében a lent részletezett geofizikai és kútvizsgálati műveletek és mérések ellátása vállalkozási
keretmegállapodás keretében.
Ellátandó feladatok:
1. Fúráshoz és kútjavításhoz kapcsolódó szelvényezés és well test: geofizikai szelvényezés és kútvizsgálat fúrás és
kútjavítás alatt
Ajánlatkérő a műveleteket eltérő mértékben (a kútmunkálatok általában az év 3. és 4. negyedévében valósulnak
meg) fogja megrendelni.
A fúrási és kútmunkálati műveletek során a következő mérési, szelvényezési típusokra lehet szükség:
• Rétegnyomás és a hőmérséklet mérés
• Termelőcső perforálás (cső mérete 2 7/8"-4 ½")
• Csővágás (méret 2 7/8" - 4 ½", kémiai vágás)
• CBIL
• DCBIL
• Béléscső perforáció (mérete 7", 9 5/8")
• Cementlog, (CBL + VDL)
• Ferdeség mérés (DVL)
• Gamma (GR)
• Spectralog (SL)
• Gamma-Gamma/Gravel (GG)
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• Multifinger képalkotó szelvény (CALMUL)
• Kettős laterolog (DLL)
• Microlaterolog és microlog (MLL + ML)
• Caliper (XY CAL)
• Free Point Indicator (FPL)
• Mélység pontosítás
• Bridge plug elhelyezés (béléscső méret 4 ½" és 7")
• Folyadékszint mérés (Echometer)
2. Tervezett eseti kút- és well test mérés: ad-hoc jellegú kútszelvényezési és well test mérések
Ajánlatkérő a műveleteket havonta eltérő mértékben (előreláthatólag a tavaszi és őszi időszakban többet) fogja
megrendelni.
Mérés típusok:
• Nyomásemelkedés/nyomáscsökkenés mérés kúttalpon egy ütemű termelés/besajtolás után zárt kútban
• Négyütemű termelési/besajtolási talpnyomás- és hőmérsékletmérés (kapacitásmérés)
• Neutron szelvényezéssel fázishatár meghatározás
• Gáz átfejtődés vizsgálat hőmérséklet, zaj és neutron szelvényezéssel
• PWL mérés: kútba történő beáramlási profil meghatározása
Rendszeres kútvizsgálati mérés:
időszakos rétegnyomás mérések
• Zárt rétegnyomás és hőmérséklet mérés
A szolgáltatás az Ajánlatkérő által üzemeltetett 250 db CH kútra terjed ki.
A keretmegállapodás tartama alatt tervezetten a III.1.3. M1) pontban meghatározott mennyiségek 200%-át
meghaladó mennyiségű szolgáltatás kerül megrendelésre.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M2) aa) pont szerinti szakembernek az alkalmasság megállapításánál
figyelembe nem vett adott pont szerinti többlet szakmai gyakorlatának az időtartama hónapokban (max
36 hó) 1
2 A III.1.3. M2) b), pont szerinti szakembernek az alkalmasság megállapításánál figyelembe nem vett adott
pont szerinti többlet szakmai gyakorlatának az időtartama hónapokban (max 36 hó) 1
3 A III.1.3. M2) c) pont szerinti szakembernek az alkalmasság megállapításánál figyelembe nem vett adott
pont szerinti többlet szakmai gyakorlatának az időtartama hónapokban (max 36 hó) 1
4 A III.1.3. M2) d) pont szerinti szakembernek az alkalmasság megállapításánál figyelembe nem vett adott
pont szerinti többlet szakmai gyakorlatának az időtartama hónapokban (max 36 hó) 1
5 A III.1.3. M2) e) pont szerinti szakembernek az alkalmasság megállapításánál figyelembe nem vett adott
pont szerinti többlet szakmai gyakorlatának az időtartama hónapokban (max 36 hó) 1
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:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
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Minőségi kritériumok: objektív, sávos értékelés. A max. értéknél nagyobb ajánlati elem időtartamak érvényesek,
de többlet pontszámot nem kapnak.
Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány minden részszempontban: 0-100 pont.
Részletek a közbeszerzési dokumentumban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x 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 187 - 452382
(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: Geofizikai mérési szolgáltatások 3 évre-2020
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:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
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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: Mélyfúrási Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25568161
Postai cím: Kőrösi Út 43
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: debreczeni.szabolcs@geoinform.hu
Telefon: +36 703738874
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 690000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 690000000
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
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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) A 44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása: Az érvényes ajánlatot tevő neve,
címe: Mélyfúrási Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Kőrösi út 43.,
adószám: 11262891-4-16)
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése: nem tartozik a törvény hatálya alá
3) A közbeszerzési eljárás eredményként vállalkozási keretmegállapodás került megkötésre egy
ajánlattevővel, melyben az ellenszolgáltatás az egységárak alapján tételes elszámolással kerül
meghatározásra. Az adásvételi szerződés értéke: nettó 690.000.000 HUF.
4) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során szociális szempontok nem
kerültek figyelembe vételre.
6) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során környezetvédelmi szempontok
nem kerültek figyelembe vételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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)
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0138/2021)
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: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kútmunkálathoz berendezés alap 3 évre-2020
Hivatkozási szám: EKR000901592020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolóknál végzendő
kútmunkálatoknál szükséges berendezés alap kialakítására és kapcsolódó szolgáltatás nyújtására a közbeszerzési
dokumentum műszaki tartalmának megfelelően 3 éves időtartamban – 2020
Kútalapok: vasbeton elemekből kialakított egyenként min 3000 m2-5000 m2 területtel
Kútalapok tervezett mennyisége: 15 db / 3 év
Az építési beruházás az Ajánlatkérő által üzemeltetett 250 db CH kútra terjed ki.
Ajánlatkérő a teljesítést nem időben egyenletesen elosztva, hanem a munkaciklusok szerint – párhuzamos
munkavégzést igénylő módon – csoportosítva fogja megrendelni.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 550000000 (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: Kútmunkálathoz berendezés alap 3 évre-2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45100000-8

További tárgyak:

45110000-1

Kiegészítő szójegyzék

71000000-8
76000000-3
76100000-4
76200000-5
76450000-2
76460000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók
és kapcsolódó létesítményeik területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Az Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolóknál létesítendő fúrások, kútmunkálatok
megvalósításához szükséges kútakna, valamint kútalapok és bekötőutak betonelemes vagy zúzottköves
térburkolatának kialakítása, valamint ugyanazon területek rekultivációs munkáinak elvégzése.
kútalapok: vasbeton elemekből kialakított egyenként min 3000m2-5000m2 területtel
kútalapok tervezett mennyisége: 15 db / 3 év
Az építési beruházás az Ajánlatkérő által üzemeltetett 250 db CH kútra terjed ki.
Ajánlatkérő a teljesítést nem időben egyenletesen elosztva, hanem a munkaciklusok szerint – párhuzamos
munkavégzést igénylő módon – csoportosítva fogja megrendelni.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat műszaki színvonala 30
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:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minőségi kritérium: objektív, sávos értékelés.
Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány minden részszempontban: 0-100 pont.
Részletek a közbeszerzési dokumentumban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x 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 193 - 467454
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(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: Kútmunkálathoz berendezés alap 3 évre-2020
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:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: DE-TRANS 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54674103
Postai cím: Déli Sor 2
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: ferenczikdaniel@gmail.com
Telefon: +36 302356960
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 550000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 550000000
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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: Felelős műszaki vezetés
MV-GO és MV-KÉ, veszélyes és áruszállítási biztonsági tanácsadó, berendezésekkel való munkavégzés
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) A 44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása: Az érvényes ajánlatot tevő
neve, címe: DE-TRANS 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4181 Nádudvar, Déli sor 2., adószám:
13741532-2-09)
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése: nem tartozik a törvény hatálya alá
3) A közbeszerzési eljárás eredményként vállalkozási keretmegállapodás került megkötésre egy
ajánlattevővel, melyben az ellenszolgáltatás az egységárak alapján tételes elszámolással kerül
meghatározásra. A szerződés értéke: nettó 550.000.000 HUF.
4) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során szociális szempontok nem
kerültek figyelembe vételre.
6) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során környezetvédelmi szempontok
nem kerültek figyelembe vételre.
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
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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
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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)
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0139/2021)
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: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személyszállítási tevékenység 3 évre – 2020 II
Hivatkozási szám: EKR000806242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

60130000-8

330
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolókon való munkavégzéshez kapcsolódó
személyszállítási tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2020
1. rész: A munkavégzéshez kapcsolódó személyszállítási tevékenység a Pusztaedericsi földgáztároló esetében
minden naptári nap két oda-vissza szállítási feladat, 4 különböző útvonallal - menetrend szerint
kalkulált havi maximális menetteljesítmény: 5912 km
becsült érték: nettó 60.000.000 HUF
2. rész: A munkavégzéshez kapcsolódó személyszállítási tevékenység a Zsanai földgáztároló esetében
minden naptári nap két oda-vissza szállítási feladat - menetrend szerint
kalkulált napi menetteljesítmény: 132 km
becsült érték: nettó 40.000.000 HUF
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 100000000 (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: Pusztaedericsi FGT személyszállítás - 2020
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi
földalatti gáztároló területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földgáztárolón való munkavégzéshez kapcsolódó
személyszállítási tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2020
minden naptári nap két oda-vissza szállítási feladat, 4 különböző útvonallal - menetrend szerint
kalkulált havi maximális menetteljesítmény: 5912 km
becsült érték: nettó 60.000.000 HUF
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3. M3) pont szerinti gépjármű szén-dioxid (CO2) kibocsátása (g/km) 1
2 III.1.3. M3) pont szerinti gépjármű nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) 1
3 III.1.3. M3) pont szerinti gépjármű részecske (PM) kibocsátása (g/km) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 97
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:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minden részszempontban: Relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány minden részszempontban: 0-100 pont.
Részletek a közbeszerzési dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Zsanai FGT személyszállítás - 2020
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földalatti
gáztároló területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztárolón való munkavégzéshez kapcsolódó
személyszállítási tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2020
minden naptári nap két oda-vissza szállítási feladat - menetrend szerint
kalkulált napi menetteljesítmény: 132 km
becsült érték: nettó 40.000.000 HUF
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3. M3) pont szerinti gépjármű szén-dioxid (CO2) kibocsátása (g/km) 1
2 III.1.3. M3) pont szerinti gépjármű nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) 1
3 III.1.3. M3) pont szerinti gépjármű részecske (PM) kibocsátása (g/km) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 97
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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minden részszempontban: Relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány minden részszempontban: 0-100 pont.
Részletek a közbeszerzési dokumentumban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x 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 177 - 428246
(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: Pusztaedericsi FGT személyszállítás - 2020
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:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balatonb@upcmail.hu
Telefon: +36 207753359
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88564990
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60000000
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
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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: Zsanai FGT személyszállítás - 2020
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:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: HI-BUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22920292
Postai cím: Magyar Zoltán Utca 6.
Város: Szank
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6131
Ország: Magyarország
E-mail: harnocziimre@gmail.com
Telefon: +36 209742021
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(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: gépjárművezető
igénybevétele
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) A 44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása: Az érvényes ajánlatot tevő neve,
címe: 1. rész:
"ÁNIK és TÁRSA" Fuvarozó Kft. (8912 Nagypáli, HRSZ. 030/2., adószám: 12979215-2-20)
Atlasz Busz Kft. (6080 Szabadszállás, Honvéd út 20., adószám: 14862517-2-03)
Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Bt. (8200 Veszprém, Bányai Júlia utca 1., adószám:
27217326-2-19)
2. rész: Atlasz Busz Kft. (6080 Szabadszállás, Honvéd út 20., adószám: 14862517-2-03)
CEZÁR TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4031 Debrecen, Derék utca 142. fszt. 6.,
HI-BUSZ Kft. (6131 Szank, Magyar Zoltán utca 6., adószám: 14964200-2-03)
Riv Trans Kft. (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10., adószám: 13685250-2-13)
SZALAI-BUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Béla király utca 7., adószám:
11423216-2-03)
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése: 1. rész: mikrovállalkozás, 2. rész: mikrovállalkozás
3) A közbeszerzési eljárás eredményként mindkét részben vállalkozási keretszerződés került megkötésre
egy ajánlattevővel, melyben az ellenszolgáltatás az egységárak alapján tételes elszámolással kerül
meghatározásra. A szerződés értéke: nettó 60.000.000 HUF. és nettó 40.000.000, HUF
4) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során szociális szempontok nem
kerültek figyelembe vételre.
6) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során környezetvédelmi szempontok
nem kerültek figyelembe vételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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
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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)
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0140/2021)
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: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szűrőcsere szerviz szolgáltatás 3 évre - 2020
Hivatkozási szám: EKR000676162020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

76000000-3

339
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak szűrőcseréjéhez szükséges anyagok
és szolgáltatások nyújtására a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban – 2020
A szükséges eszközök és szolgáltatások a következők:
— Végszerelvények biztosítása (olyan szűrőrakat biztosítása, amely megfelelően illeszkedik a csatolt kútrajzhoz)
— Szűrős szerelvények szerszám oldali szervizének biztosítása
— Folyadékszűrés és szűrőhomok elhelyezés szolgáltatás
— Dokumentálás
A szolgáltatás az Ajánlatkérő által üzemeltetett 250 db CH kútra terjed ki.
A megrendelésre kerülő szolgáltatások száma a 3 db-ot előre láthatóan meg fogja haladni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 580 000 000, HUF
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 580000000 (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: Szűrőcsere szerviz szolgáltatás 3 évre - 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
76000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói
földalatti gáztároló területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak szűrőcseréjéhez szükséges anyagok
és szolgáltatások nyújtására a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
A szükséges eszközök és szolgáltatások a következők:
- Végszerelvények biztosítása (olyan szűrőrakat biztosítása, amely megfelelően illeszkedik a csatolt kútrajzhoz)
- Szűrős szerelvények szerszám oldali szervizének biztosítása
- Folyadékszűrés és szűrőhomok elhelyezés szolgáltatás
- Dokumentálás
A szolgáltatás az Ajánlatkérő által üzemeltetett 250 db CH kútra terjed ki.
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A megrendelésre kerülő szolgáltatások száma a 3 db-ot előre láthatóan meg fogja haladni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 580.000.000, HUF
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat műszaki színvonala 30
2 Megrendeléstől számított szállítási határidő (min. 180 nap – max. 90 nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minőségi kritérium: objektív, sávos értékelés, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott sávok alapján.
Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek közbeszerzési dokumentumban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x 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 144 - 355723
(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
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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: Szűrőcsere szerviz szolgáltatás 3 évre - 2020
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:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Halliburton Company Germany Gmbh Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84480235
Postai cím: Károlyi Mihály Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: brigitta.bodocsi@halliburton.com
Telefon: +36 709535851
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 580000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 580000000
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)
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(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:
1) A 44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása: Az érvényes ajánlatot tevő neve,
címe: Halliburton Company Germany Gmbh Magyarországi Fióktelepe (Magyarország 1053 Budapest,
Károlyi Mihály Utca 12., adószám: 22248460-2-41)
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése: nem tartozik a törvény hatálya alá
3) A közbeszerzési eljárás eredményként vállalkozási keretmegállapodás került megkötésre egy
ajánlattevővel, melyben az ellenszolgáltatás az egységárak alapján tételes elszámolással kerül
meghatározásra. A szerződés értéke: nettó 580.000.000 HUF.
4) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során szociális szempontok nem
kerültek figyelembe vételre.
5) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során környezetvédelmi szempontok
nem kerültek figyelembe vételre.
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:
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Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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
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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)
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0141/2021)
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: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Termelő-, toldó és vastagfalú cső beszerzése- 2020
Hivatkozási szám: EKR000597982020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

44166000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges
termelőcső, toldó cső és vastagfalú cső beszerzésére a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban
Beszerezni kívánt, kútmunkálathoz szükséges gáztömör menetű csövek:
4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) apa menettípusú termelőcső
4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) apa menettípusú toldó cső
4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” VAM TOP (vagy azzal kompatibilis) apa csatlakozó típusú
vastagfalú cső
4 1/2” VAM TOP (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) apa csatlakozó típusú
vastagfalú cső
4 1/2” VAM TOP (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” VAM TOP (vagy azzal kompatibilis) apa csatlakozó típusú
vastagfalú cső
4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) apa csatlakozó típusú
vastagfalú cső
A csövek sem 2019.01.01.-nél régebben gyártottak, sem már használtak nem lehetnek.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 350000000 (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: Termelő-, toldó és vastagfalú cső beszerzése- 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44166000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges gáztömör
menetű termelőcső, toldó cső és vastagfalú cső beszerzésére a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
Beszerezni kívánt, kútmunkálathoz szükséges gáztömör menetű csövek:
4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) apa menettípusú termelőcső
4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) apa menettípusú toldó cső
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4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” VAM TOP (vagy azzal kompatibilis) apa csatlakozó típusú
vastagfalú cső
4 1/2” VAM TOP (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) apa csatlakozó típusú
vastagfalú cső
4 1/2” VAM TOP (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” VAM TOP (vagy azzal kompatibilis) apa csatlakozó típusú
vastagfalú cső
4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) anya - 4 1/2” TPS TS (vagy azzal kompatibilis) apa csatlakozó típusú
vastagfalú cső
A csövek sem 2019.01.01.-nél régebben gyártottak, sem már használtak nem lehetnek.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében 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 Megrendeléstől számított szállítási határidő termelőcső esetén (min. 210 – max.
120 nap) (nap) 6
2 Megrendeléstől számított szállítási határidő toldócső esetén (min. 150 – max. 90 nap) (nap) 2
3 Megrendeléstől számított szállítási határidő vastagfalú cső esetén (min. 150 – max. 90 nap) (nap) 2
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:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minőségi kritérium: objektív, sávos értékelés. A maximum sáv feletti ajánlati elemet tartalmazó ajánlat érvényes,
de a maximum pontszámhoz képest többlet pontot nem kap.
Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek közbeszerzési dokumentumban
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x 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
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 129 - 317583
(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: Termelő-, toldó és vastagfalú cső beszerzése- 2020
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:
2020/12/31 (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: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: TPS Technitube Röhrenwerke GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98827680
Postai cím: Julius-Saxler-Str. 7
Város: Daun
NUTS-kód: DEB24
Postai irányítószám: 54550
Ország: Németország
E-mail: d.schmiedkunz@tpsd.de
Telefon: +49 65927125117
Internetcím(ek): (URL) www.tpsd.de
Fax: +49 65927121305
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 350000000
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 350000000
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:
1) A 44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása: Az érvényes ajánlatot tevő neve,
címe: TPS Technitube Röhrenwerke GmbH (54550, Daun Julius-Saxler-Str. 7, adószám: DE149933301)
2) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése: nem tartozik a törvény hatálya alá
3) A közbeszerzési eljárás eredményként szállítési keretmegállapodás került megkötésre egy
ajánlattevővel, melyben az ellenszolgáltatás az egységárak alapján tételes elszámolással kerül
meghatározásra. A szerződés értéke: nettó 350.000.000 HUF.
4) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során szociális szempontok nem
kerültek figyelembe vételre.
5) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során környezetvédelmi szempontok
nem kerültek figyelembe vételre.
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
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§
rendelkezései szerint.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3. ponthoz:
16) A keretmegállapodás 307/2015. (X.27.) Kr. 18. § (1) bek. szerinti megkötését követően a
keretmegállapodás alapján beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bek. a) - c) pontjai szerint kerül
sor, melynek keretében eltérő értékelési részszempontok kerülnek alkalmazásra.
17) Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján a három Minőségi kritériumban meghatározott
értékelési szempontok 0 pontos sávjában határozta meg a szerződés teljesítésével kapcsolatban
elvárt minimális szakmai színvonalat, mint a műszaki leírás azon feltételeit, amelyeknél számára
kedvezőtlenebbekről nem fog tárgyalni.
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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
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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)
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MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (23137/2020)
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: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Tünde
Telefon: +36 305978532
E-mail: kozbeszerzes@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://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.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: Hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése
Hivatkozási szám: EKR000119142020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90500000-2
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MÁV-START Zrt. JBI és TSZVI telephelyeken keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele,
elszállítása és kezelése vállalkozási keretszerződés keretében II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban
(KD) foglaltak szerint, az alábbi részekben:
I. rész: Keleti Régió
Tájékoztató mennyiség: 177 040 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
II. rész: Közép Régió
Tájékoztató mennyiség: 168 385 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
III. rész: Nyugati Régió
Tájékoztató mennyiség: 120 355 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 41800000 (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: Keleti Régió
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU321,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Püspökladány, Záhony, Nyíregyháza,
Miskolc
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: A MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóságok (továbbiak-ban: JBI) és Területi
Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságok továbbiakban: TSZVI) telephelyeken keletkező a Közbeszerzési
Dokumentumok (a továbbiakban: KD) részét képe-ző műszaki leírásban felsorolt azonosító kódú és megnevezésű
veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
szerint kezelése vállalkozási keretszerződés keretében. A keretszerződés keretösszege: 15 200 000 Ft. Ajánlatkérő a
keretösszeg 70%-ának megrendelésére vállal kötelezettséget.
Tájékoztató mennyiség: 177 040 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
A nyertes ajánlattevőnek (AT) rendelkeznie kell az adott részhez/részekhez kapcsolódó mű-szaki leírásban
meghatározottak szerinti azonosító kódú (HAK) hulladékra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által
kiállított hulladékszállítási és kezelési engedélyekkel [Kbt.65.§(1) c)], amelynek rendelkezésre állását a III.1.1)
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pontban foglaltak szerint kell iga-zolni (több részre történő ajánlattétel esetén a mennyiségi kapacitásra
vonatkozó követelmé-nyek összeadódnak)
A nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a KD 17. pontjában ismertetett
környezetszennyezési felelősségbiztosítási szerződést megkötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni.
További részletes elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Elszállítási idő (Min.5 naptári nap – max. 10 naptári nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. A
keret-szerződés keretösszege nettó 15 200 000 Ft. Ajánlatkérő nettó 10 640 000 Ft megrendelésé-re vállal
kötelezettséget. A fennmaradó nettó 4 560 000 Ft opció. Az opció értékét a becsült érték a Kbt. 16. § (1)
bekezdésének megfelelően tartalmazza.
A Megrendelések szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Közép Régió
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU312,HU322,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Szolnok,
Balassagyarmat, Hatvan, Kiskunhalas, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Szentes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: A MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóságok (továbbiak-ban: JBI) és Területi
Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságok továbbiakban: TSZVI) telephelyeken keletkező a Közbeszerzési
Dokumentumok (a továbbiakban: KD) részét képe-ző műszaki leírásban felsorolt azonosító kódú és megnevezésű
veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
szerint kezelése, vállalkozási keretszerződés keretében. A keretszerződés keretösszege: 15 600 000 Ft. Ajánlatkérő
a keretösszeg 70%-ának megrendelésére vállal kötelezettséget.
Tájékoztató mennyiség: 168 385 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
A nyertes ajánlattevőnek (AT) rendelkeznie kell az adott részhez/részekhez kapcsolódó mű-szaki leírásban
meghatározottak szerinti azonosító kódú (HAK)hulladékra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által kiállított
hulladékszállítási és kezelési engedélyekkel [Kbt.65.§(1) c)] amelynek rendelkezésre állását a III.1.1) pontban
foglaltak szerint kell iga-zolni (több részre történő ajánlattétel esetén a mennyiségi kapacitásra vonatkozó
követelmé-nyek összeadódnak)
A nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a KD 17. pontjában ismertetett
környezetszennyezési felelősségbiztosítási szerződést megkötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni.
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További részletes elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Elszállítási idő (Min.5 naptári nap – max. 10 naptári nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. A
keret-szerződés keretösszege nettó 15 600 000 Ft. Ajánlatkérő nettó 10 920 000 Ft megrendelésé-re vállal
kötelezettséget. A fennmaradó nettó 4 680 000 Ft opció Az opció értékét a becsült érték a Kbt. 16. § (1)
bekezdésének megfelelően tartalmazza.
A Megrendelések szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Nyugati Régió
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Nagykanizsa,
Dombóvár, Győr, Székesfehérvár, Dunaújváros, Tapolca, Celldömölk, Zalaegerszeg, Szombathely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: A MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóságok (továbbiak-ban: JBI) és Területi
Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságok továbbiakban: TSZVI) telephelyeken keletkező a Közbeszerzési
Dokumentumok (a továbbiakban: KD) részét képe-ző műszaki leírásban felsorolt azonosító kódú és megnevezésű
veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
szerint kezelése, vállalkozási keretszerződés keretében. A keretszerződés keretösszege: 11 000 000 Ft. Ajánlatkérő
a keretösszeg 70%-ának megerndelésére vállal kötelezettséget.
Tájékoztató mennyiség: 120 355 kg/2 év hulladék elszállítása és kezelése
A nyertes ajánlattevőnek (AT) rendelkeznie kell az adott részhez/részekhez kapcsolódó mű-szaki leírásban
meghatározottak szerinti azonosító kódú (HAK)hulladékra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által kiállított
hulladékszállítási és kezelési engedélyekkel [Kbt.65.§(1) c)] amelynek rendelkezésre állását a III.1.1) pontban
foglaltak szerint kell iga-zolni (több részre történő ajánlattétel esetén a mennyiségi kapacitásra vonatkozó
követelmé-nyek összeadódnak)
A nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a KD 17. pontjában ismertetett
környezetszennyezési felelősségbiztosítási szerződést megkötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni.
További részletes elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
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x Minőségi kritérium – 1 Elszállítási idő (Min.5 naptári nap – max. 10 naptári nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. A
keret-szerződés keretösszege nettó 11 000 000 Ft. Ajánlatkérő nettó 7 700 000 Ft megrendelésére vállal
kötelezettséget. A fennmaradó nettó 3 300 000 Ft opció. Az opció értékét a becsült érték a Kbt. 16. § (1)
bekezdésének megfelelően tartalmazza.
A Megrendelések szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 085 - 203101
(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: Keleti Régió
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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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
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75535452
Postai cím: Ipar Utca 6
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@designkft.hu
Telefon: +36 76485046
Internetcím(ek): (URL) www.designkft.hu
Fax: +36 76483197
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: 15200000
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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: III.1.1. Hulladékszállítási
engedély
III.1.3. M.1.2. egy fő ADR sofőr
III.1.3. M.3 veszélyes hulladékok szállítására alkalmas gépjármű
III.1.3. M.1.3. egy fő veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó
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: Közép Régió
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
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75535452
Postai cím: Ipar Utca 6
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@designkft.hu
Telefon: +36 76485046
Internetcím(ek): (URL) www.designkft.hu
Fax: +36 76483197
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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: 15600000
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: II.1.1. Hulladékszállítási
engedély
III.1.3. M.1.2. egy fő ADR sofőr
III.1.3. M.3 veszélyes hulladékok szállítására alkalmas gépjármű
III.1.3. M.1.3. egy fő veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó
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: Nyugati Régió
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)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75535452
Postai cím: Ipar Utca 6
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@designkft.hu
Telefon: +36 76485046
Internetcím(ek): (URL) www.designkft.hu
Fax: +36 76483197
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: 11000000
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: II.1.1. Hulladékszállítási
engedély
III.1.3. M.1.2. egy fő ADR sofőr
III.1.3. M.3 veszélyes hulladékok szállítására alkalmas gépjármű
III.1.3. M.1.3. egy fő veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
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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
"KRISTÁLY-99" Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft
Székhely: 1096 BUDAPEST Sobieski János Utca 27/A
Adószám: 11156734-2-43
DIMER Hulladékkezelő, Szállító Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1188 Budapest Lőrinci Utca 17/a
Adószám:12315260-2-43
Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2366 Kakucs Ipartelep Utca 12-16.
Adószám: 12859375-2-13
A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4031 Debrecen István Út 136
Adószám: 10678750-2-09
DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét Ipar Utca 6
Adószám: 10304752-2-03
2. rész:
DIMER Hulladékkezelő, Szállító Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1188 Budapest Lőrinci Utca 17/a
Adószám:12315260-2-43
Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2366 Kakucs Ipartelep Utca 12-16.
Adószám: 12859375-2-13
DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét Ipar Utca 6
Adószám: 10304752-2-03
3. rész
Ózon Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Ispán krt. 7. I/1.
Adószám:10388387-2-16
DIMER Hulladékkezelő, Szállító Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1188 Budapest Lőrinci Utca 17/a
Adószám:12315260-2-43
Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2366 Kakucs Ipartelep Utca 12-16.
Adószám: 12859375-2-13
DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
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Székhely: 6000 Kecskemét Ipar Utca 6
Adószám: 10304752-2-03
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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
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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)
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Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar (0464/2021)
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: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26803227
Postai cím: Nyíri Út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Svébis Mihály főigazgató
Telefon: +36 76519819
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76516729
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kmk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kmk.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FT-1157/BKMK/2020-laboratóriumi reagensek POCT
Hivatkozási szám: EKR001223062020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges, a közbeszerzési
műszaki leírásban részletezett mennyiségű és minőségű POCT (Point of Care Testing), „betegágy melletti”
laboratóriumi rendszerhez szükséges diagnosztikumokat és fogyóanyagokat kívánja megvásárolni az intézmény
saját tulajdonában lévő POCT (Point of Care Testing), „betegágy melletti” laboratóriumi rendszerhez tartozó
készülékkel végzendő vizsgálatokhoz.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (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 - 022170 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 237 - 582763
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/01 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges, a közbeszerzési
műszaki leírásban részletezett mennyiségű és minőségű POCT (Point of Care Testing), „betegágy melletti”
laboratóriumi rendszerhez szükséges diagnosztikumokat és fogyóanyagokat kívánja megvásárolni
az intézmény saját tulajdonában lévő POCT (Point of Care Testing), „betegágy melletti” laboratóriumi
rendszerhez tartozó készülékkel végzendő vizsgálatokhoz.
Jelenleg Ajánlatkérőnél a kecskeméti, kalocsai és kiskunfélegyházi telephelyeken GlobeNet MedWorks
medikai informatikai rendszer annak részeként pedig LabWorks laboratóriumi informatikai rendszer
működik. Ajánlatkérő a POCT berendezésekbe gyári vagy azzal egyenértékű, a készülék gyártója által
kiadott megfelelősségi tanúsítvánnyal rendelkező reagens- és fogyóanyag ajánlatot tud elfogadni.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az intézmény saját tulajdonában lévő készülék(ek) szervizelését,
rendszeres karbantartásátvalamint a működéshez szükséges alkatrészeket tartozékokat (pl. szünetmentes,
dokkoló stb) a fogyóanyagok kivételével, biztosítja a szerződés időtartama alatt. A POC készülékek
kapcsolatának biztosítása és annak karbantartása a POC készülékeket koordináló Cobas IT 1000
szoftverhez a nyertes Ajánlattevő feladata és költsége. Ajánlattevőnek a POCT készülékek szakmailag
elvárható felhasználó- és betegazonosítás meglétének kétirányú on-line info, rmatikai illesztését
szerződéskötést követően 2 hónapon belül ki kell építenie Ajánlatkérő valamennyi telephelyén.
POCT (Point of Care Testing), „betegágy melletti” laboratóriumi rendszerhez szükséges diagnosztikumok
és fogyóanyagok
Teljes mennyiség/12 hónap
A.) Vérgáz analizátorhoz szükséges termékek (Cobas b 221 OMNI S6 és hozzátartozó szünetmentes
tápegység 11 db) 375 db/12 hónap
B. rész Vizelet analizátorhoz szükséges termékek (Urisys 1100 Kit international 5 db) 15 db/12 hónap
C.) Alvadásmérőhöz szükséges termékek (Coaguchek XS Pro és hozzátartozó Handheld Base Unit 6 db) 9
db/12 hónap
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D.) Kórházi vércukormérőhöz szükséges termékek (Accu-Chek Inform II Base Unit Kit és hozzátartozó AccuChek Inform II Meter Kit 16 db): 80 db/12 hónap
E.) Kardiális markermérőhöz szükséges termékek (Cobas h 232 Kit 4 db és az ehhez tartozó Handheld Base
Unit ) 35 db/12 hónap
MINDÖSSZESEN (A-E rész ) 514 db/12 hónap
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a
közbeszerzési dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki
engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra
kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban
szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak
vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési
műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata,
ill. kötelezettsége.
Helyesen:
Adásvételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges, a közbeszerzési
műszaki leírásban részletezett mennyiségű és minőségű POCT (Point of Care Testing), „betegágy melletti”
laboratóriumi rendszerhez szükséges diagnosztikumokat és fogyóanyagokat kívánja megvásárolni
az intézmény saját tulajdonában lévő POCT (Point of Care Testing), „betegágy melletti” laboratóriumi
rendszerhez tartozó készülékkel végzendő vizsgálatokhoz.
Jelenleg Ajánlatkérőnél a kecskeméti, kalocsai és kiskunfélegyházi telephelyeken GlobeNet MedWorks
medikai informatikai rendszer annak részeként pedig LabWorks laboratóriumi informatikai rendszer
működik. Ajánlatkérő a POCT berendezésekbe gyári vagy azzal egyenértékű, a készülék gyártója által
kiadott megfelelősségi tanúsítvánnyal rendelkező reagens- és fogyóanyag ajánlatot tud elfogadni.
Ajánlattevőnek a POCT készülékek szakmailag elvárható felhasználó- és betegazonosítás meglétének
kétirányú on-line info, rmatikai illesztését szerződéskötést követően 2 hónapon belül ki kell építenie
Ajánlatkérő valamennyi telephelyén.
POCT (Point of Care Testing), „betegágy melletti” laboratóriumi rendszerhez szükséges diagnosztikumok
és fogyóanyagok
Teljes mennyiség/12 hónap
A.) Vérgáz analizátorhoz szükséges termékek (Cobas b 221 OMNI S6 és hozzátartozó szünetmentes
tápegység 11 db) 374 db/12 hónap
B. rész Vizelet analizátorhoz szükséges termékek (Urisys 1100 Kit international 5 db) 15 db/12 hónap
C.) Alvadásmérőhöz szükséges termékek (Coaguchek XS Pro és hozzátartozó Handheld Base Unit 6 db) 9
db/12 hónap
D.) Kórházi vércukormérőhöz szükséges termékek (Accu-Chek Inform II Base Unit Kit és hozzátartozó AccuChek Inform II Meter Kit 16 db): 80 db/12 hónap
E.) Kardiális markermérőhöz szükséges termékek (Cobas h 232 Kit 4 db és az ehhez tartozó Handheld Base
Unit ) 35 db/12 hónap
MINDÖSSZESEN (A-E rész ) 513 db/12 hónap
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a
közbeszerzési dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki
engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra
kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban
szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak
vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
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eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési
műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata,
ill. kötelezettsége.
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: 2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének
sajátos szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján
történő értékelés módszerét. Kizárólag komplett ajánlat adható, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő
a beszerzés tárgyában megadott POCT (Point of Care Testing) rendszerben meglévő készülékekhez
szükséges diagnosztikumokat és fogyóanyagokat kívánja beszerezni.
A VI.3) pont folytatása a karakterkorlátozás miatt:
14.) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra
közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli időszakra ütemezi. Az EKR üzemeltetője minden olyan
előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót
közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak
szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A közbeszerzésekért felelős
miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer
üzemeltetésére és fenntartására kijelölt szervezet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t. ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Üzemeltető ügyfélszolgálati
e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu. Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899
(munkanapokon 8:00-16:00), EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu. Egyéni hibabejelentés:
https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/, Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu.
15) FAKSZ: Némediné Horányi Márta, njsz:00369
16.) „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért
Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári
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Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bek. szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel
vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben,
összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös
közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított,
közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy
ebből Vevőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”
17.) A megajánlott árnak tartalmaznia kell a megadott vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek
(kontrollok, kalibrátorok, rendszerfolyadék és egyéb fogyóeszközök) pontos mennyiségét és költségét
is. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez az Ajánlattevő által megajánlott kiegészítők mennyisége
kevésnek bizonyul, úgy Ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen köteles biztosítani.
18.) 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.
19.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás lebonyolítása folyamatba épített ellenőrzés
mellett történik.
Helyesen:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének
sajátos szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján
történő értékelés módszerét. Kizárólag komplett ajánlat adható, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő
a beszerzés tárgyában megadott POCT (Point of Care Testing) rendszerben meglévő készülékekhez
szükséges diagnosztikumokat és fogyóanyagokat kívánja beszerezni.
A VI.3) pont folytatása a karakterkorlátozás miatt:
14.) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra
közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli időszakra ütemezi. Az EKR üzemeltetője minden olyan
előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót
közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak
szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A közbeszerzésekért felelős
miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer
üzemeltetésére és fenntartására kijelölt szervezet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t. ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Üzemeltető ügyfélszolgálati
e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu. Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899
(munkanapokon 8:00-16:00), EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu. Egyéni hibabejelentés:
https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/, Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu.
15) FAKSZ: Némediné Horányi Márta, njsz:00369
16.) „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért
Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bek. szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel
vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben,
összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös
közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított,
közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy
ebből Vevőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”
17.) 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.
18.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás lebonyolítása folyamatba épített ellenőrzés
mellett történik.
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2021/02/11
Helyesen:
2021/02/25
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosításra a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak alapján kerül sor. Ajánlatkérő a
Közbeszerzési dokumentumot módosította, különös tekintettel a szerződéstervezet, műszaki leírás,
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iratmintákat és ártáblázatot. Jelen korrigendum minden regisztrált gazdasági szereplő számára az
EKR rendszeren keresztül a megjelenést követően elérhetővé válik. Továbbá a módosítással érintett
dokumentum, az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (EKR001223062020) korlátlanul elérhető
lesz.
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
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BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0341/2021)
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: 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):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Aquincumi híd tanulmányterv
Hivatkozási szám: EKR001198302020
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:
Az Aquincumi híd és kapcsolódó közlekedési hálózat részletes megvalósíthatósági tanulmányterv készítése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
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TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 21273 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 238 - 588376
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/02 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben (36) hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72
hónapon) belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) legalább egy darab, legalább
M.1.1: 1 km belterületi meglévő közút felújítására vagy új belterületi út létesítésére vonatkozó út- és
forgalomtechnikai engedélyezési és/vagy tanulmány terv készítése tárgyú referenciával. Az alkalmassági
követelmény legfeljebb 2 referenciamunkával igazolható.
M.1.2: 1 db legalább min. 300 m fesztávolságú teljes hosszúságú (hídfők belső falfelületétől mérve),
többtámaszú híd engedélyezési és/vagy tanulmány terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával. Az
alkalmassági követelmény legfeljebb 1 referenciamunkával igazolható.
Az ajánlatkérő az M1 alkalmassági feltételekkel kapcsolatban felhívja arra a figyelmet, hogy egy referencia
több alkalmassági feltételnek is megfeleltethető.
M.2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább az alábbi személyi
állománnyal:
M.2.1: 2 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes KÉ-K (közlekedés-építőmérnök), vagy KÉKK (közlekedésmérnök) vagy ezekkel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultságok megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberekkel, akik legalább 5 éves (60
hónap) szakmai gyakorlattal rendelkeznek belterületi közút és csomópont útépítési és forgalomtechnikai
terveinek elkészítése terén.
M.2.2: 2 fő, felsőfokú építőmérnöki végzettségű szakemberrel, akik hídszerkezet tervezésére kiterjesztett
tartószerkezeti tervezői szakmai tapasztalattal rendelkeznek, akik közül legalább 1 fő szakember
hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti tervezői területen szerzett szakmai gyakorlata el kell,
hogy érje a 7 évet (84 hónapot).
Az ajánlatkérő a szakemberek közötti átfedést az alábbiak szerint biztosítja: A szakemberek között az
átfedés megengedett, azaz egy szakember - amennyiben az ott felsorolt feltételeknek megfelel - a fentiek
közül több alkalmassági követelmény igazolására is besorolható, azonban legalább 3 fő szakember
bemutatása kötelező az ajánlatban.
Helyesen:
M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben (36) hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72
hónapon) belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) legalább egy darab, legalább
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M.1.1: 1 km belterületi meglévő közút felújítására vagy új belterületi út létesítésére vonatkozó út- és
forgalomtechnikai engedélyezési és/vagy tanulmány terv készítése tárgyú referenciával. Az alkalmassági
követelmény legfeljebb 2 referenciamunkával igazolható.
M.1.2: 1 db legalább min. 300 m fesztávolságú teljes hosszúságú (hídfők belső falfelületétől mérve),
többtámaszú híd engedélyezési és/vagy tanulmány terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával. Az
alkalmassági követelmény legfeljebb 1 referenciamunkával igazolható.
Az ajánlatkérő az M1 alkalmassági feltételekkel kapcsolatban felhívja arra a figyelmet, hogy egy referencia
több alkalmassági feltételnek is megfeleltethető.Engedélyezési és tanulmány terv kapcsán AK elfogadja
azon tervezési feladatok bemutatását is, amely tartalmazzák legalább az MMK tervdokumentációk tartalmi
és formai követelményeiről szóló szabályzat 20.1.2.1. és 20.1.2.3. és/vagy 20.1.5.1. és 20.1.5.2. pontjában
meghatározott tervezési feladatok és tervek elkészítését is. AT nek ebben az esetben igazolnia kell a
bemutatott tervezési feladat tartalmazza az MMK tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeiről
szóló szabályzat 20.1.2. és/vagy 20.1.5. pontjában meghatározott tervezési feladatok és tervek elkészítését
is.
M.2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább az alábbi személyi
állománnyal:
M.2.1: 2 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes KÉ-K (közlekedés-építőmérnök), vagy KÉKK (közlekedésmérnök) vagy ezekkel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultságok megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberekkel, akik legalább 5 éves (60
hónap) szakmai gyakorlattal rendelkeznek belterületi közút és csomópont útépítési és forgalomtechnikai
terveinek elkészítése terén.
M.2.2: 2 fő, felsőfokú építőmérnöki végzettségű szakemberrel, akik hídszerkezet tervezésére kiterjesztett
tartószerkezeti tervezői szakmai tapasztalattal rendelkeznek, akik közül legalább 1 fő szakember
hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti tervezői területen szerzett szakmai gyakorlata el kell,
hogy érje a 7 évet (84 hónapot).
Az ajánlatkérő a szakemberek közötti átfedést az alábbiak szerint biztosítja: A szakemberek között az
átfedés megengedett, azaz egy szakember - amennyiben az ott felsorolt feltételeknek megfelel - a fentiek
közül több alkalmassági követelmény igazolására is besorolható, azonban legalább 3 fő szakember
bemutatása kötelező az ajánlatban.
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: 2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A további közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
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
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Budapesti Távhőszolgáltató Zrt (0437/2021)
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 Távhőszolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ekárt Orsolya
Telefon: +36 17006282
E-mail: oekart@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fémcsövek és idomok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001099102020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44161000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fémcsövek és idomok beszerzése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
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TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 019722 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 217 - 533336
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/03 (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: 2021/01/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/25 (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:
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A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A dokumentáció nem módosul.
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
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Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (0379/2021)
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: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Bálint
Telefon: +36 17953059
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyszer használatos fecskendők, injekciós tűk-2021
Hivatkozási szám: EKR001069482020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141300-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként
csatlakozó intézmények részére egyszer használatos fecskendők, injekciós tűk beszerzése.
4 részben:
1. rész: Egyszer használatos injekciós tűk, felszívó tűk és szárnyas tűk műanyag vezetőcsővel (hossz: 20-30 cm)
2. rész: Egyszer használatos 2 részes luer-kúpos fecskendők általános célra
3. rész: Egyszer használatos 2 részes luer-kúpos tovább mércézett fecskendők általános célra
4. rész: Egyszer használatos három vagy több részes luer-kúpos, luer-lock és speciális fecskendők
Részletes feltételek a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (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 - 21531 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 232 - 570007
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:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2021/02/11
Helyesen:
2021/02/26
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: 2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat módosította figyelemmel a Kbt. 52. § (4) bekezdésében
foglaltakra.
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
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Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (0429/2021)
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: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
Telefon: +36 17953802
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950783
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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: Szalma Borbála
Telefon: +36 706121293
E-mail: szalma.borbala@nfsi.hu
Fax: +36 706121293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kormányzati épületek energetikai felújítása II.
Hivatkozási szám: EKR000748322020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7
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II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek
energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú projekt keretében 3 részben:
1. rész: A 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. (hrsz.: 27997/2)) alatti épület energetikai felújítása
2. rész: A 1066 Budapest, Mozsár utca 14. (hrsz.: 29054) alatti épület energetikai felújítása
3. rész: A 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/a-b. (hrsz.: 37967) alatti épület energetikai felújítása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (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 - 19386 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 209 - 509351
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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:
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IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 55. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási
kötelezettségének eleget
téve tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy módosította az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírásokat és
a költségvetést az eljárás harmadik része tekintetében, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumok
részét képező költségvetést az eljárás második része tekintetében a kiegészítő tájékoztatásokban
foglaltaknak megfelelően.
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
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Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (0510/2021)
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: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Türk Attila
Telefon: +36 18964952
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Infúziós transzfúziós szerelékek kanülök 2021
Hivatkozási szám: EKR001243082020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33194000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként
csatlakozó intézmények részére infúziós és transzfúziós szerelékek, valamint intravénás kanülök beszerzése.
13 részben:
1. rész: Infúziós szerelékek I.
2. rész: Infúziós szerelékek II.
3. rész: Infúziós szerelékek III.
4. rész: Infúziós szerelékek IV.- Terumo infúziós pumpával kompatibilis
5. rész: Infúziós szerelékek V.- B Braun infúziós pumpával kompatibilis
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6. rész: Infúziós szerelékek VI.- Becton Dickinson infúziós pumpával kompatibilis
7. rész: Infúziós szerelékek VII.- Mindray infúziós pumpával kompatibilis
8. rész: Infúziós szerelékek VIII.- Fresenius infúziós pumpával kompatibilis
9. rész: Infúziós szerelékek IX:- Arcomed infúziós pumpával kompatibilis
10. rész: Transzfúziós szerelékek
11. rész: Intravénás kanülök I.
12. rész: Intravénás kanülök II.
13. rész: Kanülzáró dugók, infúziós összekötők, infúziós csapok és spike-ok
Részletes feltételek a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (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 - 22821 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 242 - 596487
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/08 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2021/02/10
Helyesen:
2021/02/26
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék
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Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 55. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási
kötelezettségének eleget
téve tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy módosította az ajánlattételi határidőt.
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
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0414/2021)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 304928514
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telepített növények ápolása 2021
Hivatkozási szám: EKR001163942020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A korábban telepített növények három éven keresztül történő ápolása és pótlása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
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TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 21885 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 233 - 575531
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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/22 (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:
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A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás megadásával a közbeszerzési dokumentumokat módosította, így a Kbt.
52. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, amiről
hirdetményt adott fel.
A módosított közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő a módosító hirdetmény megjelenésével
egyidejűleg az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (EKR) is közvetlenül elektronikusan
elérhetővé teszi.
Az ajánlattételi határidő meghosszabbított időpontját a hirdetmény tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívta a figyelmet, hogy a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban
intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.
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
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Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (0022/2021)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Moizs Mariann PhD
Telefon: +36 82501300
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kmmk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszerek beszerzése SMKMOK részére
Hivatkozási szám: EKR000763082020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gyógyszerek, infúziók, kábítószerek, heparinok és gyógyszeralapanyagok beszerzése a SMKMOK Intézeti
Gyógyszertár részére
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
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Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 021528 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 230 - 566255
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/20 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 cilostazol tabletta 8 700
2 trimetazidine filmtabletta 22 740
3 rilmenidine tabletta 8 460
4 carvedilol tabletta 2 640
5 carvedilol tabletta 7 110
6 carvedilol tabletta 3 870
7 nifedipin oretard filmtabletta 420
8 perindopril filmtabletta 25 170
9 perindopril filmtabletta 5 160
10 perindopril/indapamid tabletta 23 220
11 pregabalin kemény kapszula 5 096
12 pregabalin kemény kapszula 3 248
13 quetiapine filmtabletta 15 780
14 quetiapine retard tabletta 1 020
15 quetiapine retard tabletta 1 140
16 quetiapine retard tabletta 480
17 quetiapine retard tabletta 3 180
18 quetiapine filmtabletta 660
19 risperidone filmtabletta 3 300
20 risperidone filmtabletta 3 300
21 risperidone filmtabletta 240
22 risperidone filmtabletta 1 680
23 aripiprazol tabletta 336
24 escitalopram filmtabletta 6 480
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
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lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
1. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 cilostazol tabletta 8 700
2 trimetazidine filmtabletta 22 740
3 rilmenidine tabletta 8 460
4 carvedilol tabletta 2 640
5 carvedilol tabletta 7 110
6 carvedilol tabletta 3 870
7 nifedipin retard filmtabletta 420
8 perindopril filmtabletta 25 170
9 perindopril filmtabletta 5 160
10 perindopril/indapamid tabletta 23 220
11 pregabalin kemény kapszula 5 096
12 pregabalin kemény kapszula 3 248
13 quetiapine filmtabletta 15 780
14 quetiapine retard tabletta 1 020
15 quetiapine retard tabletta 1 140
16 quetiapine retard tabletta 480
17 quetiapine retard tabletta 3 180
18 quetiapine filmtabletta 660
19 risperidone filmtabletta 3 300
20 risperidone filmtabletta 3 300
21 risperidone filmtabletta 240
22 risperidone filmtabletta 1 680
23 aripiprazol tabletta 336
24 escitalopram filmtabletta 6 480
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
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IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik. Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik. Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
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: 2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
2. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 aktiv szén tabletta 1 000
2 allopurinol tabletta 12 600
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3 allopurinol tabletta 180
4 allopurinol tabletta 7 350
5 amlodipin tabletta 510
6 aszkorbinsav 2 ml-es ampulla 800
7 aszkorbinsav 5 ml-es ampulla 550
8 atorvastatin / perindopril / amlodipin filmtabletta 480
9 atorvastatin / perindopril / amlodipin filmtabletta 60
10 atorvastatin / perindopril / amlodipin filmtabletta 180
11 atorvastatin / perindopril / amlodipin filmtabletta 90
12 atropin 1 ml-es ampulla 7 170
13 benciklán tabletta 1 200
14 bizmut-készítmények tabletta 300
15 brómhexin tabletta 5 080
16 capecitabine filmtabletta 61 680
17 chloropyramin tabletta 5 380
18 chloropyramin 1 ml-es amplulla 3 840
19 ciproheptadin tabletta 240
20 330,4 millió Vakcina E. coli (steril) 1 gramm kenőcsben gramm 425
21 fluoxetin kemény kapszula 784
22 glicerin-trinitrát transzdermális tapasz 5 970
23 glicerin-trinitrát retard tabletta 2 460
24 guanfacin tabletta 480
25 klopamid tabletta 620
26 klopamid tabletta 1 480
27 lidokain 2 ml-es ampulla 2 111
28 lidokain 10 ml-es ampulla 5 934
29 lidokain 10 ml-es ampulla 8 340
30 lidokain tabletta 960
31 lidokain spray 71
32 lidokain + epinefrin 2 ml-es ampulla 6 500
33 lidokain + epinefrin 10 ml-es ampulla 2 890
34 metformin és sitagliptin filmtabletta 3 024
35 metildopa tabletta 1 850
36 metoprolol tabletta 4 100
37 metoprolol tabletta 1 320
38 midazolam filmtabletta 9 590
39 midazolam filmtabletta 5 830
40 mirtazapine szájban diszpergálódó tabletta 750
41 mirtazapine szájban diszpergálódó tabletta 750
42 mirtazapine szájban diszpergálódó tabletta 150
43 pantoprazol 1 db porampulla 8 255
44 perindopril és amlodipin tabletta 180
45 perindopril és amlodipin tabletta 7 500
46 perindopril és amlodipin tabletta 570
47 perindopril és amlodipin tabletta 2 550
48 perindopril és amlodipin tabletta 1 740
49 perindopril/indapamid filmtabletta 4 560
50 perindopril/indapamid/amlodipin filmtabletta 3 270
51 perindopril/indapamid/amlodipin filmtabletta 690
52 perindopril/indapamid/amlodipin filmtabletta 1 320
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53 piridoxin tabletta 1 240
54 piridoxin 2 ml-es ampulla 825
55 Ramipril / amlodipin kemény kapszula 960
56 Ramipril / amlodipin kemény kapszula 240
57 sitagliptine filmtabletta 672
58 szulfametoxazol - trimetoprim tabletta 4 860
59 szulfametoxazol - trimetoprim ml 1 500
60 tamoxifen tabletta 60
61 trimetazidine retard kemény kapszula 3 360
62 trimetazidine retard kemény kapszula 4 620
63 vas(ii)-szulfát filmtabletta 10 100
64 venlafaxine tabletta 3 960
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
2. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 aktiv szén tabletta 1 000
2 allopurinol tabletta 12 600
3 allopurinol tabletta 180
4 allopurinol tabletta 7 350
5 amlodipin tabletta 510
6 aszkorbinsav 2 ml-es ampulla 800
7 aszkorbinsav 5 ml-es ampulla 550
8 atorvastatin / perindopril / amlodipin filmtabletta 480
9 atorvastatin / perindopril / amlodipin filmtabletta 60
10 atorvastatin / perindopril / amlodipin filmtabletta 180
11 atorvastatin / perindopril / amlodipin filmtabletta 90
12 atropin 1 ml-es ampulla 7 170
13 benciklán tabletta 1 200
14 bizmut-készítmények tabletta 300
15 brómhexin tabletta 5 080
16 capecitabine filmtabletta 61 680
17 chloropyramin tabletta 5 380
18 chloropyramin 1 ml-es amplulla 3 840
19 ciproheptadin tabletta 240
20 330,4 millió Vakcina E. coli (steril) 1 gramm kenőcsben gramm 425
21 fluoxetin kemény kapszula 784
22 glicerin-trinitrát transzdermális tapasz 5 970
23 glicerin-trinitrát retard tabletta 2 460
24 guanfacin tabletta 480
25 klopamid tabletta 620
26 klopamid tabletta 1 480
27 lidokain 2 ml-es ampulla 2 111
28 lidokain 10 ml-es ampulla 5 934
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29 lidokain 10 ml-es ampulla 8 340
30 lidokain kenőcs gramm 960
31 lidokain spray 71
32 lidokain + epinefrin 2 ml-es ampulla 6 500
33 lidokain + epinefrin 10 ml-es ampulla 2 890
34 metformin és sitagliptin filmtabletta 3 024
35 metildopa tabletta 1 850
36 metoprolol tabletta 4 100
37 metoprolol tabletta 1 320
38 midazolam filmtabletta 9 590
39 midazolam filmtabletta 5 830
40 mirtazapine szájban diszpergálódó tabletta 750
41 mirtazapine szájban diszpergálódó tabletta 750
42 mirtazapine szájban diszpergálódó tabletta 150
43 pantoprazol 1 db porampulla 8 255
44 perindopril és amlodipin tabletta 180
45 perindopril és amlodipin tabletta 7 500
46 perindopril és amlodipin tabletta 570
47 perindopril és amlodipin tabletta 2 550
48 perindopril és amlodipin tabletta 1 740
49 perindopril/indapamid filmtabletta 4 560
50 perindopril/indapamid/amlodipin filmtabletta 3 270
51 perindopril/indapamid/amlodipin filmtabletta 690
52 perindopril/indapamid/amlodipin filmtabletta 1 320
53 piridoxin tabletta 1 240
54 piridoxin 2 ml-es ampulla 825
55 Ramipril / amlodipin kemény kapszula 960
56 Ramipril / amlodipin kemény kapszula 240
57 sitagliptine filmtabletta 672
58 szulfametoxazol - trimetoprim tabletta 4 860
59 szulfametoxazol - trimetoprim ml 1 500
60 tamoxifen tabletta 60
61 trimetazidine retard kemény kapszula 3 360
62 trimetazidine retard kemény kapszula 4 620
63 vas(ii)-szulfát filmtabletta 10 100
64 venlafaxine tabletta 3 960
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
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Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135. §
(1),(5) s (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135.
§ (1),(5) s (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
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II . 2 . 14
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül. II.2.4) pont folytatása:
172 levetiracetam filmtabletta 1 200
173 levetiracetam filmtabletta 8 520
174 acetilszalicilsav gyomornedv-ellenálló tabletta 43 740
175 propofol 20 ml-es injekciós üveg 9 055
176 propofol 100 ml-es injekciós üveg 2 780
177 levetiracetam filmtabletta 2 460
178 levofloxacin filmtabletta 28
179 irinotecan 5 ml-es injekciós üveg 116
180 telmisartan és vizelethajtók tabletta 672
181 telmisartan és vizelethajtók tabletta 1 064
182 telmisartan és vizelethajtók tabletta 330
183 metronidazol 100 ml infúziós üveg 2 660
184 perindopril és amlodipin tabletta 1 710
185 perindopril és amlodipin tabletta 240
186 perindopril és amlodipin tabletta 150
187 epirubicin ampulla 391
188 moxifloxacin filmtabletta 850
189 mometasone orrsprays flakon 140
190 quetiapine retard tabletta 480
191 ceftriaxon infúziós üveg 1 060
192 ceftriaxon infúziós üveg 14 380
193 gliklazid módosított hatóanyagleadású tabletta 6 540
194 memantine filmtabletta 1 708
195 rosuvastatin filmtabletta 540
196 rosuvastatin filmtabletta 750
197 oxaliplatin 20 ml-es injekciós üveg 1 302
198 oxaliplatin 40 ml-es injekciós üveg 55
199 paracetamol filmtabletta 11 010
200 pramipexole retard tabletta 180
201 pramipexole retard tabletta 90
202 pramipexole retard tabletta 210
203 paracetamol 100 ml-es injekciós üveg 1 260
204 tramadol ampulla 7 655
205 metformin tabletta 600
206 metformin tabletta 2 100
207 etoposid infúziós üveg 384
208 levodopa, decarboxylase inhibitor és comt inhibítor filmtabletta 90
209 levodopa, decarboxylase inhibitor és comt inhibítor filmtabletta 200
210 levodopa, decarboxylase inhibitor és comt inhibítor filmtabletta 100
211 levodopa, decarboxylase inhibitor és comt inhibítor filmtabletta 100
212 doxorubicin 5 ml 130
213 doxorubicin 25 ml 245
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214 aripiprazol tabletta 84
215 vorikonazol infúziós üveg 62
216 duloxetin gyomornedv-ellenálló kemény kapszula 1 512
217 duloxetin gyomornedv-ellenálló kemény kapszula 504
218 paracetamol ml 900
219 bortezomib infúziós üveg 862
220 tiotropium-bromid inhalációs kapszula 30
221 rasagiline tabletta 90
222 ivabradine filmtabletta 3 752
223 piperacillin and enzyme inhibitor infúziós üveg 2 390
224 piracetam filmtabletta 210
225 lacosamide filmtabletta 336
226 lacosamide filmtabletta 448
227 lacosamide filmtabletta 56
228 lacosamide filmtabletta 56
229 furoszemid ampulla 23 925
230 agomelatine filmtabletta 720
231 piracetám filmtabletta 17 040
232 vorikonazol filmtabletta 1 140
233 gefitinib filmtabletta 1 020
234 dobutamin infúziós üveg 57
235 ambroxol ampulla 195
236 metotrexát ampulla 10
237 metoklopiramid tabletta 13 000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül. II.2.4) pont folytatása:
172 levetiracetam filmtabletta 1 200
173 levetiracetam filmtabletta 8 520
174 acetilszalicilsav gyomornedv-ellenálló tabletta 43 740
175 propofol 20 ml-es injekciós üveg 9 055
176 propofol 100 ml-es injekciós üveg 2 780
177 levetiracetam filmtabletta 2 460
178 levofloxacin filmtabletta 28
179 irinotecan 5 ml-es injekciós üveg 116
180 telmisartan és vizelethajtók tabletta 672
181 telmisartan és vizelethajtók tabletta 1 064
182 telmisartan és vizelethajtók tabletta 330
183 metronidazol 100 ml infúziós üveg 2 660
184 perindopril és amlodipin tabletta 1 710
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185 perindopril és amlodipin tabletta 240
186 perindopril és amlodipin tabletta 150
187 epirubicin ampulla 391
188 moxifloxacin filmtabletta 850
189 mometasone orrsprays flakon 140
190 quetiapine retard tabletta 480
191 ceftriaxon infúziós üveg 1 060
192 ceftriaxon infúziós üveg 14 380
193 gliklazid módosított hatóanyagleadású tabletta 6 540
194 memantine filmtabletta 1 708
195 rosuvastatin filmtabletta 540
196 rosuvastatin filmtabletta 750
197 oxaliplatin 20 ml-es injekciós üveg 1 302
198 oxaliplatin 40 ml-es injekciós üveg 55
199 paracetamol filmtabletta 11 010
200 pramipexole retard tabletta 180
201 pramipexole retard tabletta 90
202 pramipexole retard tabletta 210
203 paracetamol 100 ml-es injekciós üveg 1 260
204 tramadol ampulla 7 655
205 metformin tabletta 600
206 metformin tabletta 2 100
207 etoposid infúziós üveg 384
208 levodopa, decarboxylase inhibitor és comt inhibítor filmtabletta 90
209 levodopa, decarboxylase inhibitor és comt inhibítor filmtabletta 200
210 levodopa, decarboxylase inhibitor és comt inhibítor filmtabletta 100
211 levodopa, decarboxylase inhibitor és comt inhibítor filmtabletta 100
212 doxorubicin 5 ml 130
213 doxorubicin 25 ml 245
214 aripiprazol tabletta 84
215 vorikonazol infúziós üveg 62
216 duloxetin gyomornedv-ellenálló kemény kapszula 1 512
217 duloxetin gyomornedv-ellenálló kemény kapszula 504
218 paracetamol ml 900
219 bortezomib infúziós üveg 862
220 tiotropium-bromid inhalációs kapszula 30
221 rasagiline tabletta 90
222 ivabradine filmtabletta 3 752
223 piperacillin and enzyme inhibitor infúziós üveg 2 390
224 piracetam filmtabletta 210
225 lacosamide filmtabletta 336
226 lacosamide filmtabletta 448
227 lacosamide filmtabletta 56
228 lacosamide filmtabletta 56
229 furoszemid ampulla 23 925
230 agomelatine filmtabletta 720
231 piracetám filmtabletta 17 040
232 vorikonazol filmtabletta 1 140
233 gefitinib filmtabletta 1 020
234 dobutamin infúziós üveg 57
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235 ambroxol ampulla 195
236 metotrexát ampulla 10
237 metoklopiramid tabletta 13 000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
4. rész Különféle gyógyszerek beszerzése összesen 760 tételben.A részletes műszaki leírást a közbeszerzési
dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.
Helyesen:
4. rész Különféle gyógyszerek beszerzése összesen 760 tételben.A részletes műszaki leírást a közbeszerzési
dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
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A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
5. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 etomidate 10 ml 120
2 "1000 ml oldat tartalmaz: Szukcinilált módosított folyékony zselatin 40,0 g, Nátrium-klorid 7,0 g" 500 ml
312
3 ibuprofen 100 ml 30
4 ibuprofen 100 ml 250
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
5. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 etomidate 10 ml 120
2 "1000 ml oldat tartalmaz: Szukcinilált módosított folyékony zselatin 40,0 g, Nátrium-klorid 7,0 g" 500 ml
312
3 ibuprofen 100 ml 30
4 ibuprofen 100 ml 250
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
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A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.27/A. §, 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.27/A. §, 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
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)

Kiegészítő szójegyzék
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Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
6. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 alanyl glutamine 100 ml-es infúziós üveg (db) 10
2 hidroxietil-keményito 500 ml-es infúziós palack (db) 360
3 klindamicin 2 ml-es üvegampulla (db) 810
4 klindamicin 4 ml-es üvegampulla (db) 910
5 kolekalciferol tabletta 1 080
6 laktulóz ml 222 000
7 "Egy ampulla (10 ml) összetétele:0,005 mg (200 NE) ergokalciferol, 0,15 mg fitomenadion,0,99 mg (3300
NE) A-vitamin
9,10 mg (10 NE) α-tokoferol. Egy ml tartalmaz: Vitamin A 99 µg (330 NE),Vitamin D2 0,5 µg (20 NE),Vitamin
E 0,91 mg (1 NE)
Vitamin K1 15 µg" 10 ml-es injekciós ampulla (db) 210
8 "0,005 mg cianokobalamin, 0,06 mg biotin, 0,40 mg folsav, 2,5 mg tiamin, 3,60 mg riboflavin, 4,00 mg
piridoxin,
15,0 mg pantoténsav, 40,0 mg nikotinamid, 100 mg aszkorbinsav ampullánként" 10 ml-es injekciós üveg
(db) 230
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
6. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 alanyl glutamine 100 ml-es infúziós üveg (db) 10
2 hidroxietil-keményito 500 ml-es infúziós palack (db) 360
3 klindamicin 2 ml-es üvegampulla (db) 810
4 klindamicin 4 ml-es üvegampulla (db) 910
5 kolekalciferol tabletta 1 080
6 laktulóz ml 222 000
7 "Egy ampulla (10 ml) összetétele:0,005 mg (200 NE) ergokalciferol, 0,15 mg fitomenadion,0,99 mg (3300
NE) A-vitamin
9,10 mg (10 NE) α-tokoferol. Egy ml tartalmaz: Vitamin A 99 µg (330 NE),Vitamin D2 0,5 µg (20 NE),Vitamin
E 0,91 mg (1 NE)
Vitamin K1 15 µg" 10 ml-es injekciós ampulla (db) 210
8 "0,005 mg cianokobalamin, 0,06 mg biotin, 0,40 mg folsav, 2,5 mg tiamin, 3,60 mg riboflavin, 4,00 mg
piridoxin,
15,0 mg pantoténsav, 40,0 mg nikotinamid, 100 mg aszkorbinsav ampullánként" 10 ml-es injekciós üveg
(db) 230
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

407

esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.27/A. §, 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.27/A. §, 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék
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Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
7. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hó)
1 alfa-kalcidiol kapszula 120
2 alfa-kalcidiol kapszula 30
3 klórdiazepoxid bevont tabletta 780
4 gabapentin kapszula 100
5 mirtazapine filmtabletta 120
6 norfloxacin filmtabletta 200
7 tianeptin drazsé 1530
8 candesartan tabletta 180
9 candesartan tabletta 30
10 candesartan and hydrochlorothiazid tabletta 30
11 cytalopram 1 ml oldat színtelen ampullában (db) 10
12 cefepime 50 ml-es injekciós üveg (db) 1680
13 tramadol / paracetamol tabletta 1230
14 metformin és vildagliptin filmtabletta 300
15 bilasztin diszpergálódó tabletta 420
16 paliperidon retard tabletta 150
17 lacosamide 20 ml-es injekciós üveg (db) 40
18 atorvastatin filmtabletta 60
19 sucralfat tasak 1200
20 itopride filmtabletta 40
21 meszalazin retard tabletta 540
22 meszalazin retard tabletta 300
23 saccharomyces boulardii tasak 340
24 pioglitazon és alogliptin filmtabletta 84
25 kolekalciferol filmtabletta 1440
26 tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, cianokobalamin filmtabletta 1200
27 calcium citrát tabletta 9810
28 albumin 100 ml oldatot tartalmazó infúziós palack (db) 439
29 doxorubicin Három injekciós üveget tartalmazó készlet: doxorubicin HCl, liposzóma és puffer (db
készlet) 48
30 human fibrinogen "1 grammos egység
1db infúziós palack, 1 gramm humán fibrinogénnel" 46
31 irinotecan 25 ml-es injfúziós üveg (db) 350
32 fluokortolon lidokain végbélkúp 60
33 polidokanol 2 ml-es ampulla (db) 5
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34 polidokanol 30 ml-es ampulla (db) 13
35 perindopril/amlodipin/indapamid tabletta 60
36 perindopril/amlodipin/indapamid tabletta 210
37 perindopril/amlodipin/indapamid tabletta 180
38 perindopril/amlodipin/indapamid tabletta 210
39 valsartan and hidroklorotiazid filmtabletta 30
40 dexpantenol ml 260
41 calcipotriol, betametason gramm 105
42 diflucortolone isoconasol gramm 420
43 betamethasone and fusidinic acid gramm 60
44 klindamicin gramm 30
45 500 mg nifuratel és 200 000 NE nisztatin hüvelykapszula 12
46 atosiban ampulla 1
47 atosiban ampulla 1
48 uvae ursi folium tabletta 60
49 ix.-ii.-vii.-x.koagulációs faktorok kombinációi "1 doboz tartalma:
- 1 port tartalmazó injekciós üveg
- 1 oldószert (injekcióhoz való víz) tartalmazó injekciós üveg,
- 1 db átviteli eszköz" 2
50 klindamicin ml 810
51 trastuzumab por oldatos infúzióhoz injekciós üvegben (db) 129
52 midostaurin kapszula 112
53 pegaspargase Az injekciós üvegben lévő 5 ml oldat (db) 2
54 ibuprofen filmtabletta 20
55 naproxen filmtabletta 90
56 dexibuprofen filmtabletta 330
57 ketoprofen tapasz 77
58 diclofenac + extra szójalecitin gramm 60
59 chlorzoxazon tabletta 60
60 tramadol és dexketoprofen filmtabletta 1340
61 brivaracetam filmtabletta 280
62 brivaracetam filmtabletta 112
63 biperidén tabletta 17550
64 biperidén 1 ml oldatos injekció 25
65 flupentixol 1 ml oldatos injekció 30
66 chlorprothixene filmtabletta 200
67 chlorprothixene filmtabletta 250
68 zuclopenthixol filmtabletta 800
69 zuclopenthixol filmtabletta 200
70 zuclopenthixol 1 ml oldatos injekció 130
71 zuclopenthixol 1 ml oldatos injekció 140
72 olanzapine 10 mg por injekciós üvegben (db) 50
73 aripiprazol Az egyadagos kiszerelés (db) tartalma: egy injekciós üveg por, 2 ml-es injekciós üveg
oldószer, plusz fecskendők és tűk. 9
74 vortioxetin filmtabletta 364
75 ginkgo biloba filmtabletta 30
76 tetrabenazine tabletta 112
77 aklidinium-bromid és formoterol 1 darab 60 adagos inhalátort tartalmazó doboz 17
78 phenasone lidokain gramm 48
79 acetylcysteine 25 ml töltettérfogatú, injekciós üveg dobozban (db) 5
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80 hiperkalémia gyógyszerei - Ca tabletta 100
81 injekcióhoz való desztillált víz 5 ml-es ampulla 2170
82 szénhidrátok (infúziók, injekciók) ml 2530
83 potassium chloride ml 26230
84 potassium chloride ml 6390
85 sodium bicarbonate ml 58200
86 sodium bicarbonate ml 9900
87 nitrofurantoin tabletta 220
88 prometazin ml 680
89 saccharomyces boulardii kapszula 1560
90 karbamazepin tabletta 3390
91 karbamazepin tabletta 4600
92 tetanus toxoid ampulla 3450
93 kolekalciferol filmtabletta 46
94 ethyl chloride ml 1000
95 tizanidin kapszula 90
96 alfa-kalcidiol kapszula 120
97 nátrium-klorid ml 1416000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
7. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hó)
1 alfa-kalcidiol kapszula 120
2 alfa-kalcidiol kapszula 30
3 klórdiazepoxid bevont tabletta 780
4 gabapentin kapszula 100
5 mirtazapine filmtabletta 120
6 norfloxacin filmtabletta 200
7 tianeptin drazsé 1530
8 candesartan tabletta 180
9 candesartan tabletta 30
10 candesartan and hydrochlorothiazid tabletta 30
11 cytalopram 1 ml oldat színtelen ampullában (db) 10
12 cefepime 50 ml-es injekciós üveg (db) 1680
13 tramadol / paracetamol tabletta 1230
14 metformin és vildagliptin filmtabletta 300
15 bilasztin diszpergálódó tabletta 420
16 paliperidon retard tabletta 150
17 lacosamide 20 ml-es injekciós üveg (db) 40
18 atorvastatin filmtabletta 60
19 sucralfat tasak 1200
20 itopride filmtabletta 40
21 meszalazin retard tabletta 540
22 meszalazin retard tabletta 300
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23 saccharomyces boulardii tasak 340
24 pioglitazon és alogliptin filmtabletta 84
25 kolekalciferol filmtabletta 1440
26 tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, cianokobalamin filmtabletta 1200
27 calcium citrát tabletta 9810
28 albumin 100 ml oldatot tartalmazó infúziós palack (db) 439
29 doxorubicin Három injekciós üveget tartalmazó készlet: doxorubicin HCl, liposzóma és puffer (db
készlet) 48
30 human fibrinogen "1 grammos egység
1db infúziós palack, 1 gramm humán fibrinogénnel" 46
31 irinotecan 25 ml-es injfúziós üveg (db) 350
32 fluokortolon lidokain végbélkúp 60
33 polidokanol 2 ml-es ampulla (db) 5
34 polidokanol 30 ml-es ampulla (db) 13
35 perindopril/amlodipin/indapamid tabletta 60
36 perindopril/amlodipin/indapamid tabletta 210
37 perindopril/amlodipin/indapamid tabletta 180
38 perindopril/amlodipin/indapamid tabletta 210
39 valsartan and hidroklorotiazid filmtabletta 30
40 dexpantenol ml 260
41 calcipotriol, betametason gramm 105
42 diflucortolone isoconasol gramm 420
43 betamethasone and fusidinic acid gramm 60
44 klindamicin gramm 30
45 500 mg nifuratel és 200 000 NE nisztatin hüvelykapszula 12
46 atosiban ampulla 1
47 atosiban ampulla 1
48 uvae ursi folium tabletta 60
49 ix.-ii.-vii.-x.koagulációs faktorok kombinációi "1 doboz tartalma:
- 1 port tartalmazó injekciós üveg
- 1 oldószert (injekcióhoz való víz) tartalmazó injekciós üveg,
- 1 db átviteli eszköz" 2
50 klindamicin ml 810
51 trastuzumab por oldatos infúzióhoz injekciós üvegben (db) 129
52 midostaurin kapszula 112
53 pegaspargase Az injekciós üvegben lévő 5 ml oldat (db) 2
54 ibuprofen filmtabletta 20
55 naproxen filmtabletta 90
56 dexibuprofen filmtabletta 330
57 ketoprofen tapasz 77
58 diclofenac + extra szójalecitin gramm 60
59 chlorzoxazon tabletta 60
60 tramadol és dexketoprofen filmtabletta 1340
61 brivaracetam filmtabletta 280
62 brivaracetam filmtabletta 112
63 biperidén tabletta 17550
64 biperidén 1 ml oldatos injekció 25
65 flupentixol 1 ml oldatos injekció 30
66 chlorprothixene filmtabletta 200
67 chlorprothixene filmtabletta 250

411

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

412

68 zuclopenthixol filmtabletta 800
69 zuclopenthixol filmtabletta 200
70 zuclopenthixol 1 ml oldatos injekció 130
71 zuclopenthixol 1 ml oldatos injekció 140
72 olanzapine 10 mg por injekciós üvegben (db) 50
73 aripiprazol Az egyadagos kiszerelés (db) tartalma: egy injekciós üveg por, 2 ml-es injekciós üveg
oldószer, plusz fecskendők és tűk. 9
74 vortioxetin filmtabletta 364
75 ginkgo biloba filmtabletta 30
76 tetrabenazine tabletta 112
77 aklidinium-bromid és formoterol 1 darab 60 adagos inhalátort tartalmazó doboz 17
78 phenasone lidokain gramm 48
79 acetylcysteine 25 ml töltettérfogatú, injekciós üveg dobozban (db) 5
80 hiperkalémia gyógyszerei - Ca tabletta 100
81 injekcióhoz való desztillált víz 5 ml-es ampulla 2170
82 szénhidrátok (infúziók, injekciók) ml 2530
83 potassium chloride ml 26230
84 potassium chloride ml 6390
85 sodium bicarbonate ml 58200
86 sodium bicarbonate ml 9900
87 nitrofurantoin tabletta 220
88 prometazin ml 680
89 saccharomyces boulardii kapszula 1560
90 karbamazepin tabletta 3390
91 karbamazepin tabletta 4600
92 tetanus toxoid ampulla 3450
93 kolekalciferol filmtabletta 46
94 ethyl chloride ml 1000
95 tizanidin kapszula 90
96 alfa-kalcidiol kapszula 120
97 nátrium-klorid ml 1416000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
8. rész
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1 immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. 1 db 325
2 immunoglobulins, normal human, for extravascular adm. 1 db 1 312
3 albumin 1 db 73
4 albumin 1 db 32
5 glicerin-trinitrát 1 db 822
6 mivacurium chloride 5ml 275
7 albumin 1 db 24
8 ix.-ii.-vii.-x.koagulációs faktorok kombinációi "Csomag (db) - 1 db injekciós üveg, porral
- 1 db injekciós üveg 40 ml injekcióhoz való vízzel
- 1 db szűrővel ellátott áttöltő eszköz 20/20" 5
9 immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. 50 ml-es infúziós üveg (db) 3
10 arginin-glutamát 1 db 22 500
11 albumin 1 db 6
12 "0,20 µmol króm
0,2 µmol molibdén
0,40 µmol szelén
1,00 µmol jód
5,00 µmol mangán
20,0 µmol réz
20,0 µmol vas
50,0 µmol fluor
100 µmol cink / 10 ml" 10 ml ampulla 220
13 magnézium-orotát tabletta 600
14 naftidrofuryl tabletta 600
15 other plasma protein fractions 1 db 50
16 papaverin tabletta 40
17 levobunol doboz 1
18 hidrokortizon-butirát gramm 15
19 ertapenem db 121
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
8. rész
1 immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. 1 db 325
2 immunoglobulins, normal human, for extravascular adm. 1 db 1 312
3 albumin 1 db 73
4 albumin 1 db 32
5 glicerin-trinitrát 1 db 822
6 mivacurium chloride 5ml 275
7 albumin 1 db 24
8 ix.-ii.-vii.-x.koagulációs faktorok kombinációi "Csomag (db) - 1 db injekciós üveg, porral
- 1 db injekciós üveg 40 ml injekcióhoz való vízzel
- 1 db szűrővel ellátott áttöltő eszköz 20/20" 5
9 immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. 50 ml-es infúziós üveg (db) 3
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10 arginin-glutamát 1 db 22 500
11 albumin 1 db 6
12 "0,20 µmol króm
0,2 µmol molibdén
0,40 µmol szelén
1,00 µmol jód
5,00 µmol mangán
20,0 µmol réz
20,0 µmol vas
50,0 µmol fluor
100 µmol cink / 10 ml" 10 ml ampulla 220
13 magnézium-orotát tabletta 600
14 naftidrofuryl tabletta 600
15 other plasma protein fractions 1 db 50
16 papaverin tabletta 40
17 levobunol doboz 1
18 hidrokortizon-butirát gramm 15
19 ertapenem db 121
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 8
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A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
9. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 norepinefrin 10 ml-es ampulla (db) 3197
2 dexametazon tabletta 6302
3 melfalan tabletta 600
4 norepinefrin 4 ml-es ampulla (db) 768
5 chlorambucil tabletta 650
6 fenilefrin 10 ml-es szemcseppes flakon (db) 143
7 digoxin ampulla 455
8 acetilszalicilsav ampulla 131
9 amphotericin B ml 1200
10 kálium-kanroneát 10 ml-es ampulla (db) 130
11 Suxamethoniumchlorid 5 ml-es ampulla (db) 467
12 tiopentál por 10 ml-es ampullában (db) 85
13 benzilpenicillin - prokain kombinációk ampulla 17
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14 Tetracosactide acetate 1 ml-es ampulla (db) 5
15 nimodipin filmtabletta 100
16 dexametazon tabletta 200
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
9. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 norepinefrin 10 ml-es ampulla (db) 3197
2 dexametazon tabletta 6302
3 melfalan tabletta 600
4 norepinefrin 4 ml-es ampulla (db) 768
5 chlorambucil tabletta 650
6 fenilefrin 10 ml-es szemcseppes flakon (db) 143
7 digoxin ampulla 455
8 acetilszalicilsav ampulla 131
9 amphotericin B ml 1200
10 kálium-kanroneát 10 ml-es ampulla (db) 130
11 Suxamethoniumchlorid 5 ml-es ampulla (db) 467
12 tiopentál por 10 ml-es ampullában (db) 85
13 benzilpenicillin - prokain kombinációk ampulla 17
14 Tetracosactide acetate 1 ml-es ampulla (db) 5
15 nimodipin filmtabletta 100
16 dexametazon tabletta 200
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
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
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. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
10. rész (sorszám/megnevezés/mennyiségi egység/mennyiség gr/liter)
1 ACETONUM gramm 66 000
2 ACIDUM BORICUM (POR) gramm 3 000

Kiegészítő szójegyzék
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3 ACIDUM SALICYLICUM gramm 2 000
4 ACIDUM TRICHLORACETICUM gramm 1 000
5 ALUMINIUM ACETICUM TART.SOL. gramm 6 000
6 AQUA PURIFICATA 2000 ML gramm 78 000
7 ARGENTI NITRAS /ARG. NITRICUM/ gramm 1 000
8 ARGENTI NITRAS /FUSUM/ gramm 1 000
9 BALSAMUM PERUVIANUM gramm 1 000
10 BARII SULFAS gramm 1 000
11 BENZINUM gramm 98 000
12 CALCII CARBONAS gramm 1 000
13 CARBO ACTIVATUS gramm 2 000
14 CHLORHEXIDINI-DIGLUCONOAT OLDAT 20% gramm 2 000
15 CHLOROFORMIUM gramm 1 000
16 EDTA 2 gramm 1 000
17 ELIXIRIUM THYMI COMPOSITUM gramm 1 000
18 ETHANOLUM 96 PER CENTUM KG-OS /ALCOHOLUM/ gramm 10 000
19 FORMALDEHYDI SOLUTIO (35%) gramm 5 000
20 FRUCTOSUM gramm 41 000
21 GLUCOSUM ANHYDRICUM gramm 3 000
22 GLYCEROLUM 85 PER CENTUM gramm 107 000
23 HELIANTHII ANNUI OLEUM RAFFINATUM gramm 15 000
24 HYDROGENII PEROXIDUM 30% gramm 3 000
25 IECORIS ASELLI OLEUM A gramm 2 000
26 INF. IPECAC. FoNo VII gramm 1 000
27 IODOFORMIUM gramm 1 000
28 KALII CHLORIDUM gramm 1 000
29 LACTOSUM MONOHYDRICUM gramm 32 000
30 LIDOCAINUM gramm 1 000
31 MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS gramm 2 000
32 MUCILAGO HYDROXYAETHYLCELLULOSI gramm 13 000
33 NATRII CHLORIDUM gramm 1 000
34 NATRII HYDROGENOCARBONAS gramm 7 000
35 NYSTATINUM gramm 1 000
36 PARAFFINUM LIQUIDUM gramm 90 000
37 PASTA ZINCI OXYDATI gramm 1 000
38 RICINI OLEUM VIRGINALE gramm 32 000
39 SIRUPUS AURANTII gramm 1 000
40 SULFUR PRAECIPITATUM gramm 1 000
41 TALCUM gramm 23 000
42 UNG. ALUMINII ACETICI TARTARICI gramm 15 000
43 UNG. BORAXATUM FONO VII. gramm 79 000
44 UNG. EMOLLIENS gramm 1 000
45 UNG. EMULSIFICANS ANIONICUM gramm 1 000
46 UNG. HYDROPHYLICUM NONIONICUM gramm 27 000
47 VASELINUM ALBUM gramm 15 000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
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lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
10. rész (sorszám/megnevezés/mennyiségi egység/mennyiség gr/liter)
1 ACETONUM gramm 66 000
2 ACIDUM BORICUM (POR) gramm 3 000
3 ACIDUM SALICYLICUM gramm 2 000
4 ACIDUM TRICHLORACETICUM gramm 1 000
5 ALUMINIUM ACETICUM TART.SOL. gramm 6 000
6 AQUA PURIFICATA 2000 ML gramm 78 000
7 ARGENTI NITRAS /ARG. NITRICUM/ gramm 1 000
8 ARGENTI NITRAS /FUSUM/ gramm 1 000
9 BALSAMUM PERUVIANUM gramm 1 000
10 BARII SULFAS gramm 1 000
11 BENZINUM gramm 98 000
12 CALCII CARBONAS gramm 1 000
13 CARBO ACTIVATUS gramm 2 000
14 CHLORHEXIDINI-DIGLUCONOAT OLDAT 20% gramm 2 000
15 CHLOROFORMIUM gramm 1 000
16 EDTA 2 gramm 1 000
17 ELIXIRIUM THYMI COMPOSITUM gramm 1 000
18 ETHANOLUM 96 PER CENTUM KG-OS /ALCOHOLUM/ gramm 10 000
19 FORMALDEHYDI SOLUTIO (35%) gramm 5 000
20 FRUCTOSUM gramm 41 000
21 GLUCOSUM ANHYDRICUM gramm 3 000
22 GLYCEROLUM 85 PER CENTUM gramm 107 000
23 HELIANTHII ANNUI OLEUM RAFFINATUM gramm 15 000
24 HYDROGENII PEROXIDUM 30% gramm 3 000
25 IECORIS ASELLI OLEUM A gramm 2 000
26 INF. IPECAC. FoNo VII gramm 1 000
27 IODOFORMIUM gramm 1 000
28 KALII CHLORIDUM gramm 1 000
29 LACTOSUM MONOHYDRICUM gramm 32 000
30 LIDOCAINUM gramm 1 000
31 MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS gramm 2 000
32 MUCILAGO HYDROXYAETHYLCELLULOSI gramm 13 000
33 NATRII CHLORIDUM gramm 1 000
34 NATRII HYDROGENOCARBONAS gramm 7 000
35 NYSTATINUM gramm 1 000
36 PARAFFINUM LIQUIDUM gramm 90 000
37 PASTA ZINCI OXYDATI gramm 1 000
38 RICINI OLEUM VIRGINALE gramm 32 000
39 SIRUPUS AURANTII gramm 1 000
40 SULFUR PRAECIPITATUM gramm 1 000
41 TALCUM gramm 23 000
42 UNG. ALUMINII ACETICI TARTARICI gramm 15 000
43 UNG. BORAXATUM FONO VII. gramm 79 000
44 UNG. EMOLLIENS gramm 1 000
45 UNG. EMULSIFICANS ANIONICUM gramm 1 000
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46 UNG. HYDROPHYLICUM NONIONICUM gramm 27 000
47 VASELINUM ALBUM gramm 15 000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
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Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
11. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 alprazolam tabletta 72 400
2 alprazolam tabletta 70 400
3 alprazolam tabletta 7 800
4 alprazolam retard tabletta 3 540
5 alprazolam retard tabletta 3 210
6 alprazolam sublinguális tabletta 300
7 buprenorphine transzdermális tapasz 20
8 buprenorphine transzdermális tapasz 35
9 buprenorphine transzdermális tapasz 75
10 fentanil 5 ml-es ampulla (db) 1 750
11 fentanil 2 ml-es ampulla (db) 13 100
12 fentanil 10 ml-es ampulla (db) 100
13 fentanil transzdermális tapasz 330
14 fentanil transzdermális tapasz 1 725
15 fentanil transzdermális tapasz 885
16 fentanil transzdermális tapasz 1 410
17 hydromorphone retard tabletta 14
18 hydromorphone retard tabletta 28
19 ketamin 10 ml-es ampulla (db) 20
20 klonazepám tabletta 31 950
21 klonazepám tabletta 13 100
22 klonazepám 2 ml-es ampulla (db) 3 190
23 methylphenidate tabletta 60
24 morfin 1 ml-es ampulla (db) 6 665
25 morfin 1 ml-es ampulla (db) 1 005
26 oxycodone retard tabletta 450
27 oxycodone retard tabletta 720
28 oxycodone retard tabletta 690
29 oxycodone filmtabletta 160
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30 sufentanil 10 ml-es ampulla (db) 20
31 petidin 2 ml-es ampulla (db) 1 100
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
11. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 alprazolam tabletta 72 400
2 alprazolam tabletta 70 400
3 alprazolam tabletta 7 800
4 alprazolam retard tabletta 3 540
5 alprazolam retard tabletta 3 210
6 alprazolam sublinguális tabletta 300
7 buprenorphine transzdermális tapasz 20
8 buprenorphine transzdermális tapasz 35
9 buprenorphine transzdermális tapasz 75
10 fentanil 5 ml-es ampulla (db) 1 750
11 fentanil 2 ml-es ampulla (db) 13 100
12 fentanil 10 ml-es ampulla (db) 100
13 fentanil transzdermális tapasz 330
14 fentanil transzdermális tapasz 1 725
15 fentanil transzdermális tapasz 885
16 fentanil transzdermális tapasz 1 410
17 hydromorphone retard tabletta 14
18 hydromorphone retard tabletta 28
19 ketamin 10 ml-es ampulla (db) 20
20 klonazepám tabletta 31 950
21 klonazepám tabletta 13 100
22 klonazepám 2 ml-es ampulla (db) 3 190
23 methylphenidate tabletta 60
24 morfin 1 ml-es ampulla (db) 6 665
25 morfin 1 ml-es ampulla (db) 1 005
26 oxycodone retard tabletta 450
27 oxycodone retard tabletta 720
28 oxycodone retard tabletta 690
29 oxycodone filmtabletta 160
30 sufentanil 10 ml-es ampulla (db) 20
31 petidin 2 ml-es ampulla (db) 1 100
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
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létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
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:

Kiegészítő szójegyzék
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A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
12. rész (sorszám/megnevezés/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 NaCl-100 0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 6 138 100
2 NaCl-1000 0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 7 214 000
3 NaCl-250 0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 1 479 750
4 NaCl-500 0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 106 829 500
5 RL-1000 Elektrolittartalom: Na+ 130,90 mmol/l, K+ 5,40 mmol/ l, Ca++ 1,84 mmol/l, Cl- 111,70 mmol/l,
Laktát- 28,30 mmol/l, pH 5,0-7,0 két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 3 505 000
6 RL-500 Elektrolittartalom: Na+ 130,90 mmol/l, K+ 5,40 mmol/ l, Ca++ 1,84 mmol/l, Cl- 111,70 mmol/l,
Laktát- 28,30 mmol/l, pH 5,0-7,0 két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 9 358 000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
12. rész (sorszám/megnevezés/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 NaCl-100 0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 6 138 100
2 NaCl-1000 0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 7 214 000
3 NaCl-250 0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 1 479 750
4 NaCl-500 0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 106 829 500
5 RL-1000 Elektrolittartalom: Na+ 130,90 mmol/l, K+ 5,40 mmol/ l, Ca++ 1,84 mmol/l, Cl- 111,70 mmol/l,
Laktát- 28,30 mmol/l, pH 5,0-7,0 két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 3 505 000
6 RL-500 Elektrolittartalom: Na+ 130,90 mmol/l, K+ 5,40 mmol/ l, Ca++ 1,84 mmol/l, Cl- 111,70 mmol/l,
Laktát- 28,30 mmol/l, pH 5,0-7,0 két csatlakozó kimenetű infúziós palackban ml 9 358 000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. § , 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. § , 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
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)

Kiegészítő szójegyzék
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Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
13. rész (sorszám/megnevezés/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 5% glükóz-100 5,5 G GLÜKÓZ-MONOHIDRÁT/100ML ml 3 200
2 B 5% glükóz-500 INFÚZIÓ MUA.PALACKBAN (5,5 G GLÜKÓZ-MONOHIDRÁT/100ML)+150 Ml
INJEKTÁLHATÓ TÉRFOGAT ml 631 500
3 B NaCl-100 INFUZIO MUA. FL. (0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML)+80ML INJEKTÁLHATÓ TÉRFOGAT ml 1
063 800
4 B NaCl-1000 INFUZIO MUA. FL. (0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML)+220ML INJEKTÁLHATÓ TÉRFOGAT ml 4
732 000
5 B NaCl-250 INFUZIO MUA. FL. (0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML)+120ML INJEKTÁLHATÓ TÉRFOGAT ml 1
054 500
6 B NaCl-500 INFUZIO MUA. FL. (0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML)+150ML INJEKTÁLHATÓ TÉFOGAT ml 4
276 000
7 IR B NaCl-500 STERIL IRRIGÁLÓ OLDAT MUA. FL. (0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML) ml 4 943 000
8 IR B WFI-1000 STERIL IRRIGÁLÁS SZÁNT VÍZ MUA. FL. ml 782 000
9 KCl 7,45% - 20 7,45 % kálium klorid ml 151 640
10 NaHCO3 8,4% - 20 8,4 % nátrium-hidrogénkarbonát ml 58 200
11 RF-1000 "1000 ml gyógyszer tartalmaz:
Nátrium-klorid 6,8 g
Kálium-klorid 0,3 g
Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g
Kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g
Nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g
Almasav 0,67 g" ml 502 000
12 RF-500 "1000 ml gyógyszer tartalmaz:
Nátrium-klorid 6,8 g
Kálium-klorid 0,3 g
Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g
Kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g
Nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g
Almasav 0,67 g" ml 4 838 000
13 SF B - 1000 "Elektrolit koncentráció:
Nátrium 53,7 mmol/l
Kálium 24,2 mmol/l
Magnézium 2,5 mmol/l
Klorid 50,6 mmol/l
Laktát 25,0 mmol/l
Foszfát 7,3 mmol/l /l
Glükóz-monohidrát 5,5 g/100ml" ml 988 000
14 SF B - 500 "Elektrolit koncentráció:
Nátrium 53,7 mmol/l
Kálium 24,2 mmol/l
Magnézium 2,5 mmol/l
Klorid 50,6 mmol/l
Laktát 25,0 mmol/l
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Foszfát 7,3 mmol/l /l
Glükóz-monohidrát 5,5 g/100ml" ml 1 885 000
15 SF G - 1000 "Elektrolit koncentráció:
Nátrium 140 mmol/l
Kálium 4.0 mmol/l
Kalcium 2,5 mmol/l
Magnézium 1,0 mmol/l
Klorid 112 mmol/l
Laktát 45 mmol/l
Glükóz-monohidrát 5.50 g / 100 ml" ml 224 000
16 WFI-10 injekcióhoz való desztillált víz ml 4 810
17 WFI-500 injekcióhoz való desztillált víz ml 978 000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
13. rész (sorszám/megnevezés/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 5% glükóz-100 5,5 G GLÜKÓZ-MONOHIDRÁT/100ML ml 3 200
2 B 5% glükóz-500 INFÚZIÓ MUA.PALACKBAN (5,5 G GLÜKÓZ-MONOHIDRÁT/100ML)+150 Ml
INJEKTÁLHATÓ TÉRFOGAT ml 631 500
3 B NaCl-100 INFUZIO MUA. FL. (0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML)+80ML INJEKTÁLHATÓ TÉRFOGAT ml 1
063 800
4 B NaCl-1000 INFUZIO MUA. FL. (0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML)+220ML INJEKTÁLHATÓ TÉRFOGAT ml 4
732 000
5 B NaCl-250 INFUZIO MUA. FL. (0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML)+120ML INJEKTÁLHATÓ TÉRFOGAT ml 1
054 500
6 B NaCl-500 INFUZIO MUA. FL. (0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML)+150ML INJEKTÁLHATÓ TÉFOGAT ml 4
276 000
7 IR B NaCl-500 STERIL IRRIGÁLÓ OLDAT MUA. FL. (0,90G NATRIUM-KLORID/100 ML) ml 4 943 000
8 IR B WFI-1000 STERIL IRRIGÁLÁS SZÁNT VÍZ MUA. FL. ml 782 000
9 KCl 7,45% - 20 7,45 % kálium klorid ml 151 640
10 NaHCO3 8,4% - 20 8,4 % nátrium-hidrogénkarbonát ml 58 200
11 RF-1000 "1000 ml gyógyszer tartalmaz:
Nátrium-klorid 6,8 g
Kálium-klorid 0,3 g
Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g
Kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g
Nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g
Almasav 0,67 g" ml 502 000
12 RF-500 "1000 ml gyógyszer tartalmaz:
Nátrium-klorid 6,8 g
Kálium-klorid 0,3 g
Magnézium-klorid-hexahidrát 0,2 g
Kalcium-klorid-dihidrát 0,37 g
Nátrium-acetát-trihidrát 3,27 g
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Almasav 0,67 g" ml 4 838 000
13 SF B - 1000 "Elektrolit koncentráció:
Nátrium 53,7 mmol/l
Kálium 24,2 mmol/l
Magnézium 2,5 mmol/l
Klorid 50,6 mmol/l
Laktát 25,0 mmol/l
Foszfát 7,3 mmol/l /l
Glükóz-monohidrát 5,5 g/100ml" ml 988 000
14 SF B - 500 "Elektrolit koncentráció:
Nátrium 53,7 mmol/l
Kálium 24,2 mmol/l
Magnézium 2,5 mmol/l
Klorid 50,6 mmol/l
Laktát 25,0 mmol/l
Foszfát 7,3 mmol/l /l
Glükóz-monohidrát 5,5 g/100ml" ml 1 885 000
15 SF G - 1000 "Elektrolit koncentráció:
Nátrium 140 mmol/l
Kálium 4.0 mmol/l
Kalcium 2,5 mmol/l
Magnézium 1,0 mmol/l
Klorid 112 mmol/l
Laktát 45 mmol/l
Glükóz-monohidrát 5.50 g / 100 ml" ml 224 000
16 WFI-10 injekcióhoz való desztillált víz ml 4 810
17 WFI-500 injekcióhoz való desztillált víz ml 978 000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
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:

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

430

A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.27/A. § 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.27/A. § 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Ajánlatkérő a 13. rész szerinti beszerzési igényétől eláll.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
14. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 ACD-STABILISATOR OLDAT ml 60 000
2 "Elektrolitok:
Na+ 137,0 mmol/l

Kiegészítő szójegyzék
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K+ 4,0 mmol/l
Mg++ 1,5 mmol/l
Cl- 110,0 mmol/l
CH3COO- 34,0 mmol/l
Elméleti ozmolaritás: 286,5 mosm/l" ml 5 805 000
3 "Elektrolitok:
Na+ 137,0 mmol/l
K+ 4,0 mmol/l
Mg++ 1,5 mmol/l
Cl- 110,0 mmol/l
CH3COO- 34,0 mmol/l
Elméleti ozmolaritás: 286,5 mosm/l" ml 31 713 500
4 "három rekeszből álló infúziós zsákban
Aminosav oldat elektrolitokkal 500 ml
Glükóz 42% 298 ml
Lipidemulzió 188 ml
Ozmolaritás: kb.1500 mosmol/l" ml 209 032
5 "három rekeszből álló infúziós zsákban
Aminosav oldat elektrolitokkal 750 ml
Glükóz 42% 446 ml
Lipidemulzió 281 ml
Ozmolaritás: kb.1500 mosmol/l" ml 478 957
6 "három rekeszből álló infúziós zsákban:
Glükóz 13% 788 ml
Aminosav oldat elektrolitokkal 456 ml
Lipidemulzió 204 ml
Ozmolaritás: kb. 850 mosmol/l" ml 280 912
7 "1000 ml emulziós infúzió tartalmaz:
Finomított szójaolaj 60,0 g
Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 60,0 g
Finomított olivaolaj 50,0 g
Omega-3-savakban gazdag halolaj 30,0 g" ml 1 800
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
14. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 ACD-STABILISATOR OLDAT ml 60 000
2 "Elektrolitok:
Na+ 137,0 mmol/l
K+ 4,0 mmol/l
Mg++ 1,5 mmol/l
Cl- 110,0 mmol/l
CH3COO- 34,0 mmol/l
Elméleti ozmolaritás: 286,5 mosm/l" ml 5 805 000
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3 "Elektrolitok:
Na+ 137,0 mmol/l
K+ 4,0 mmol/l
Mg++ 1,5 mmol/l
Cl- 110,0 mmol/l
CH3COO- 34,0 mmol/l
Elméleti ozmolaritás: 286,5 mosm/l" ml 31 713 500
4 "három rekeszből álló infúziós zsákban
Aminosav oldat elektrolitokkal 500 ml
Glükóz 42% 298 ml
Lipidemulzió 188 ml
Ozmolaritás: kb.1500 mosmol/l" ml 209 032
5 "három rekeszből álló infúziós zsákban
Aminosav oldat elektrolitokkal 750 ml
Glükóz 42% 446 ml
Lipidemulzió 281 ml
Ozmolaritás: kb.1500 mosmol/l" ml 478 957
6 "három rekeszből álló infúziós zsákban:
Glükóz 13% 788 ml
Aminosav oldat elektrolitokkal 456 ml
Lipidemulzió 204 ml
Ozmolaritás: kb. 850 mosmol/l" ml 280 912
7 "1000 ml emulziós infúzió tartalmaz:
Finomított szójaolaj 60,0 g
Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 60,0 g
Finomított olivaolaj 50,0 g
Omega-3-savakban gazdag halolaj 30,0 g" ml 1 800
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
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:

Kiegészítő szójegyzék
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A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. § 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. § 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül. Ajánlatkérő a 14. rész szerinti beszerzési igényétől eláll.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
15. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 10 % glicerin + NaCl ml 24 000
2 10 % glükóz ml 12 000
3 10 % glükóz ml 190 500
4 10% NaCl ml 60 770

Kiegészítő szójegyzék
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5 20 % glükóz ml 7 800
6 40 % glükóz ml 23 800
7 40 % glükóz ml 2 500
8 20,0 g mannit 100 ml-es zsákonként ml 132 000
9 50,0 g mannit 500 ml-es zsákonként ml 580 500
10 "500 ml műanyag zsák
Magnézium-klorid-hexahidrát 0,051 g
Kalcium-klorid-dihidrát 0,09 g
Kálium-klorid 0,13 g
Nátrium-klorid 1,985 g
Glükóz-monohidrát 55,0 g" ml 5 000
11 "500 ml műanyag zsák:
Magnézium-klorid-hexahidrát 0,051 g
Kalcium-klorid-dihidrát 0,09 g
Kálium-klorid 0,13 g
Nátrium-klorid 1,985 g
Glükóz-monohidrát 27,5 g" ml 180 000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
15. rész (sorszám/hatóanyag/mennyiségi egység/mennyiség 12 hónap)
1 10 % glicerin + NaCl ml 24 000
2 10 % glükóz ml 12 000
3 10 % glükóz ml 190 500
4 10% NaCl ml 60 770
5 20 % glükóz ml 7 800
6 40 % glükóz ml 23 800
7 40 % glükóz ml 2 500
8 20,0 g mannit 100 ml-es zsákonként ml 132 000
9 50,0 g mannit 500 ml-es zsákonként ml 580 500
10 "500 ml műanyag zsák
Magnézium-klorid-hexahidrát 0,051 g
Kalcium-klorid-dihidrát 0,09 g
Kálium-klorid 0,13 g
Nátrium-klorid 1,985 g
Glükóz-monohidrát 55,0 g" ml 5 000
11 "500 ml műanyag zsák:
Magnézium-klorid-hexahidrát 0,051 g
Kalcium-klorid-dihidrát 0,09 g
Kálium-klorid 0,13 g
Nátrium-klorid 1,985 g
Glükóz-monohidrát 27,5 g" ml 180 000
A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezi. AK a megjelölt 12 hónapra vonatkozó
mennyiség 80%-ra vállal lehívási kötelezettséget. A szerződéses időtartam alatt AK további 20%
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mértékben / 12 hónap opciós joga alapján termékek lehívására jogosult. Az AT által megajánlott
egységárak - az adott termék az NEAK honlapján, illetve a gyártók által meghatározott árának változása
esetét kivéve - a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20
%-os mértékben eltérhet (opció) azzal, hogy a +20 %-os mennyiségi eltérés esetén kizárólag egész szám
lehet az opció gyakorlása során az eltéréssel együtt mennyiség értéke, és az eltérés mennyisége alapján
létrejövő értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135. §
(1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. §(1)-(3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.
Helyesen:
Fizetési feltételek: eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt. 27/A. §, 135.
§ (1),(5) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §
alapján. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.Szállítási határidő az eseti megrendelés
visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül. Ajánlatkérő a 15. rész szerinti beszerzési igényétől eláll.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel - a 21. § (1a) bek. a)
pontjában foglaltakat
figyelembe véve – a Kbt. 69. § (8) bek. alapján köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (a
felhívás II.2.4. pontjában megjelölt adott részre vonatkozó hatóanyag, vagy alapanyag, vagy infúzió
tárgy szerinti) legjelentősebb szállításainak ismertetését a Korm. r. 22. § (1) bekezdésében előírt
módon igazolva, a 22. § (2) bek szerinti tartalommal. (A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel
kell tüntetni a szerződés tárgyát (a leszállított áruk megjelölését, különösen a közbeszerzés tárgyára
tekintettel), a teljesített mennyiséget, a teljesítés idejét (kezdés és befejezés év, hó, nap), a szerződést
kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail
címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.) Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat. AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a Korm. rendelet 2. § (5) bek szerint az AK által kiadott és a Korm.r. 5. §(1) bek
szerint kitöltött formanyomtatványt (EEKD) köteles az ajánlattal együtt benyújtani azzal, hogy AK az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát, tehát elegendő a IV. rész D pont alfa pontjának kitöltése. Irányadó továbbá a Kbt. 69.§ (11a)
bekezdése. Közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Alkalmazható a Kbt. 65. § (7) bekezdés,
ekkor alkalmazandó a Kbt. 67. § (3) és a 65.§ (7) második fordulata és a Kbt. 65.§ (12) bekezdése. Az
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg AK. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai
alkalmasság megállapítására.
Helyesen:
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel - a 21. §
(1a) bek. a) pontjában foglaltakat figyelembe véve – a Kbt. 69. § (8) bek. alapján köteles benyújtani
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (1-9. részek: gyógyszer, 10.
rész: gyógyszeralapanyagok, 11. rész: ellenőrzött szer, 12. rész: infúzió) legjelentősebb szállításainak
ismertetését a Korm. r. 22. § (1) bekezdésében előírt módon igazolva, a 22. § (2) bek szerinti tartalommal.
(A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a leszállított áruk
megjelölését, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a teljesített mennyiséget, a teljesítés idejét
(kezdés és befejezés év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó
személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
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előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.) Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében – adott
esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat. AT vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Korm. rendelet 2. § (5) bek szerint az AK
által kiadott és a Korm.r. 5. §(1) bek szerint kitöltött formanyomtatványt (EEKD) köteles az ajánlattal
együtt benyújtani azzal, hogy AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát elegendő a IV. rész D pont alfa pontjának
kitöltése. Irányadó továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése. Közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmazható a Kbt. 65. § (7) bekezdés, ekkor alkalmazandó a Kbt. 67. § (3) és a 65.§ (7) második fordulata
és a Kbt. 65.§ (12) bekezdése. Az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg AK. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell
lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző három
évben bármely EU tagállamban letelepedett - humán egészségügyi szolgáltató részére teljesített olyan
referenciával, melynek tárgya
a felhívás II.2.4. pontjában megjelölt adott részre vonatkozó hatóanyag, vagy alapanyag, vagy infúzió
tárgyú szállítására vonatkozott, és amely referencia értéke összesen eléri, vagy meghaladja az alábbi
mennyiségeket:
1.r:107000 tabletta és/vagy kapszula
2.r:81000 tabletta és/vagy kapszula
3.r:670000 tabletta és/vagy kapszula és/vagy injekció és/vagy ml
4.r:907000 doboz és/vagy ml és/vagy gramm és/vagy tabletta és/vagy kapszula
5.r:148 000 ml
6.r:286000 ml
7.r:1109000 tabletta és/vagy kapszula és/vagy ml és/vagy g
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8.r:18900 tabletta és/vagy db és/vagy gramm
9.r:11000 tabletta és/vagy db és/vagy gramm
10.r:558000 gramm
11.r:165000 tabletta és/vagy tapasz és/vagy ml
12.r:94000000ml
13.r:1 Mrd ml
14.r:15 Mrd ml
15.r:355000000 ml
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ FOGALMA: Az egészségügyi szolgáltató fogalma alatt az AK az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja szerinti meghatározást érti, azaz egészségügyi
szolgáltatónak
minősül a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására
és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni
egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A jelen pont szerinti
alkalmassági követelménynek való megfelelés 1 vagy több, a közbeszerzés részenkénti tárgya szerinti
szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis a kért érték több referencia összmennyiségével is
teljesíthető. A mennyiségi % meghatározása során az általános kerekítési szabályok irányadóak azzal,
hogy kizárólag egész számra kerekített értékű referencia nyújtható be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a bemutatott szállítás(ok)nak a vizsgált három éves időszakban
kell befejezettnek lennie, és a bemutatott szállítás megkezdésének a felhívás feladását megelőző hat
évben kellett megtörténnie. Ha a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy időbeli
hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy AK a vizsgált időintervallumon belül
teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó teljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása
során. A Korm. r. 21/A.§ alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt teljesítés (mennyiségben) a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ha a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában
foglalja, AK csak a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság
megállapítása során. Ezen követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Alkalmazható a Kbt. 65. § (7) bekezdés, ekkor alkalmazandó a Kbt. 67. §
(3) és a 65.§ (7) második fordulata és a Kbt. 65.§ (12) bekezdése. Az alkalmasság feltételeit és igazolását
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg AK. Ha AT több részre is kíván
ajánlatot tenni, úgy elegendő, ha az ajánlattétellel érintett részek közül a legmagasabb mennyiséget elérő
referenciamennyiséget igazolja Ajánlattevő.
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző három
évben bármely EU tagállamban letelepedett - humán egészségügyi szolgáltató részére teljesített olyan
közbeszerzés tárgya szerinti (1-9. részek: gyógyszer, 10. rész: gyógyszeralapanyagok, 11. rész: ellenőrzött
szer, 12. rész: infúzió) szállításra vonatkozó referenciával, melynek mennyisége eléri, vagy meghaladja az
alábbi mennyiségeket:
1.r:107000 tabletta és/vagy kapszula
2.r:81000 tabletta és/vagy kapszula
3.r:670000 tabletta és/vagy kapszula és/vagy injekció és/vagy ml
4.r:907000 doboz és/vagy ml és/vagy gramm és/vagy tabletta és/vagy kapszula
5.r:148 000 ml
6.r:286000 ml
7.r:1109000 tabletta és/vagy kapszula és/vagy ml és/vagy g
8.r:18900 tabletta és/vagy db és/vagy gramm
9.r:11000 tabletta és/vagy db és/vagy gramm
10.r:558000 gramm

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

439

11.r:165000 tabletta és/vagy tapasz és/vagy ml
12.r:94000000ml
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ FOGALMA: Az egészségügyi szolgáltató fogalma alatt az AK az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja szerinti meghatározást érti, azaz egészségügyi
szolgáltatónak
minősül a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására
és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni
egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A jelen pont szerinti
alkalmassági követelménynek való megfelelés 1 vagy több, a közbeszerzés részenkénti tárgya szerinti
szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis a kért érték több referencia összmennyiségével is
teljesíthető. A mennyiségi % meghatározása során az általános kerekítési szabályok irányadóak azzal,
hogy kizárólag egész számra kerekített értékű referencia nyújtható be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a bemutatott szállítás(ok)nak a vizsgált három éves időszakban
kell befejezettnek lennie, és a bemutatott szállítás megkezdésének a felhívás feladását megelőző hat
évben kellett megtörténnie. Ha a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy időbeli
hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy AK a vizsgált időintervallumon belül
teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó teljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása
során. A Korm. r. 21/A.§ alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt teljesítés (mennyiségben) a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ha a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában
foglalja, AK csak a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság
megállapítása során. Ezen követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Alkalmazható a Kbt. 65. § (7) bekezdés, ekkor alkalmazandó a Kbt. 67. §
(3) és a 65.§ (7) második fordulata és a Kbt. 65.§ (12) bekezdése. Az alkalmasság feltételeit és igazolását
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg AK. Ha AT több részre is kíván
ajánlatot tenni, úgy elegendő, ha az ajánlattétellel érintett részek közül a legmagasabb mennyiséget elérő
referenciamennyiséget igazolja Ajánlattevő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye: Az időtartam hónapban
A következő helyett:
2
Helyesen:
1
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm..r (EKR rendelet) 2. §. és a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben
történik. 2. AK
alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését. 3. Az ajánlat részeként benyújtandó: Kbt. 66. § (6) a) és b)
nyilatkozat, nemleges tartalommal is(elektronikus űrlap); Kbt. 66.§(2) bek. szerinti nyilatkozat (elektronikus
űrlap), Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat,adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös AT-k
közötti megállapodás a Kbt. 35.§ és a KD előírásai és a Kbt. 35.§ (2a) bekezdés előírásai szerint ; a Kbt. 44. §
szerint üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint;
321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok ill. nemleges nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre
jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírásmintája. 4. Irányadó a Kbt. 35.-36.§-a és a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése (AT, alvállalkozó, KAPA szerv).
5. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással
kapcs határidőkre az EKR rendszeridő szerint értendők. 6. Minden alkalmassági feltétel és igazolás a
minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbb. 7. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása
kizárt. 8. Eljáró faksz: dr. Torma Judit (00479) 9. AK. nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 10.
Jelen ajánlati felhívásban, és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.
11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT
Kft. végzi http://nekszt.hu. A rsz működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást
nem nyújt. 12. Jelen közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rend. alapján folyamatba épített
ellenőrzéssel érintett. A IV.2.6) pontban megjelölt időtartam alatt Ajánlatkérő 60 napot ért figyelemmel
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a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre. 13. Idegen nyelvű irat mellett
az AT általi magyar nyelvű fordítása is csatolandó.14. A nettó egységár két tized pontossággal, a tétel
nettó és bruttó összára egész forintban, az ÁFA mértéke %-ban adható meg! 15. Tekintettel arra, hogy
a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó
megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó
feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából
indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a
központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. (a
központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján) 16. Legalacsonyabb ár indokolása:
Ajánlatkérő működésének ellátáshoz a konkrétan meghatározott jellemzőkkel rendelkező áru felel
meg, továbbá gazdasági és pénzügyi szempontból a legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 17. Az ajánlathoz kitöltve
csatolandó a kiadott szakmai táblázat. Az ajánlat részeként ajánlattevő csatolja szakmai ajánlatát,
mely az alábbi adatokat tartalmazza a megajánlott termék tekintetében: a termék megnevezése,
gyógyszerforma, határerősség, gyártó, kiszerelés. A szakmai ajánlat részeként megadandó információkat
az ártáblázatban szükséges feltüntetni. Mintáját a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként .xls
formában bocsátja rendelkezésre az Ajánlatkérő. Egyenértékű megajánlás esetén ajánlattevő köteles
bizonyítani azt, hogy az általa megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai
minimumkövetelményeknek. Az azonos hatóanyagú, azonos gyógyszerformájú, de eltérő hatáserősséggel
rendelkező gyógyszerek esetében csak egyazon gyártó egyazon márkanevű termékei ajánlhatóak
meg.18. Ajánlatkérő az ártáblázatban megjelölte az Intézmény vagyon kezelésében álló Gyógyszerelő
automata berendezésben jelenleg használt készítmény pontos megnevezését. Ajánlatkérő lehetőség
szerint az ott megjelölt konkrét készítménnyel vár ajánlatokat.A táblázatban megjelölt gyógyszerrel
egyenértékű gyógyszert is elfogad Ajánlatkérő, abban az esetben, ha a megajánlott gyógyszer méretében
illeszkedik a gyógyszerelő automata rendszeréhez, azaz kompatibilis a jelenleg használt gyógyszerelő
kazettával.Amennyiben a megajánlott gyógyszer méretében nem illeszkedik, nem kompatibilis
a jelenleg használt kazettához, úgy Ajánlattevő a felmerülő kazettacsere költségét az Intézmény
részére megtéríti. 19.Amennyiben ajánlattevő nem gyógyszergyártó, úgy a megajánlott gyógyszerre
vonatkozó forgalmazási jogosultságot igazoló érvényes gyógyszer nagykereskedelmi engedély
másolatát az ajánlatban csatolni köteles. Amennyiben Ajánlattevő saját előállítású gyógyszerrel történő
nagykereskedelmi jogosultsággal rendelkezik, úgy az érvényes gyógyszergyártási engedély másolatát
a megajánlott termékek vonatkozásában az ajánlatban csatolni köteles. A benyújtandó engedélyen
fel kell tüntetni a megajánlott rész és adott esetben a termék sorszámát az egyértelmű beazonosítás
érdekében. 20.Magisztrális készítmények (gyógyszer alapanyagok) megajánlása esetében valamennyi
megajánlott tétel esetében gyártói minőségbiztosítási tanúsítvány (OGYÉI/OGYI engedély) csatolását kéri
ajánlatkérő. A benyújtandó tanúsítványon fel kell tüntetni a megajánlott rész és adott esetben a termék
sorszámát az egyértelmű beazonosítás érdekében. A gyógyszer alapanyagok körében csak bizonyítottan
megfelelő minőségügyi rendszerben előállított, a hivatalos gyógyszerkönyvi vagy az OGYI által megadott
valamennyi előírásnak megfelelő alapanyag ajánlható.
Helyesen:
1.A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm..r (EKR rendelet) 2. §. és a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben
történik. 2. AK
alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését. 3. Az ajánlat részeként benyújtandó: Kbt. 66. § (6) a) és b)
nyilatkozat, nemleges tartalommal is(elektronikus űrlap); Kbt. 66.§(2) bek. szerinti nyilatkozat (elektronikus
űrlap), Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat,adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös AT-k
közötti megállapodás a Kbt. 35.§ és a KD előírásai és a Kbt. 35.§ (2a) bekezdés előírásai szerint ; a Kbt. 44. §
szerint üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint;
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321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok ill. nemleges nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre
jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírásmintája. 4. Irányadó a Kbt. 35.-36.§-a és a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése (AT, alvállalkozó, KAPA szerv).
5. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással
kapcs határidőkre az EKR rendszeridő szerint értendők. 6. Minden alkalmassági feltétel és igazolás a
minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbb. 7. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása
kizárt. 8. Eljáró faksz: dr. Torma Judit (00479) 9. AK. nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 10.
Jelen ajánlati felhívásban, és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.
11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT
Kft. végzi http://nekszt.hu. A rsz működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást
nem nyújt. 12. A IV.2.6) pontban megjelölt időtartam alatt Ajánlatkérő 30 napot ért. 13. Idegen nyelvű irat
mellett az AT általi magyar nyelvű fordítása is csatolandó.14. A nettó egységár két tized pontossággal,
a tétel nettó és bruttó összára egész forintban, az ÁFA mértéke %-ban adható meg! 15. Tekintettel arra,
hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó
megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó
feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából
indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a
központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. (a
központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján) 16. Legalacsonyabb ár indokolása:
Ajánlatkérő működésének ellátáshoz a konkrétan meghatározott jellemzőkkel rendelkező áru felel
meg, továbbá gazdasági és pénzügyi szempontból a legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 17. Az ajánlathoz kitöltve
csatolandó a kiadott szakmai táblázat. Az ajánlat részeként ajánlattevő csatolja szakmai ajánlatát,
mely az alábbi adatokat tartalmazza a megajánlott termék tekintetében: a termék megnevezése,
gyógyszerforma, határerősség, gyártó, kiszerelés. A szakmai ajánlat részeként megadandó információkat
az ártáblázatban szükséges feltüntetni. Mintáját a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként .xls
formában bocsátja rendelkezésre az Ajánlatkérő. Egyenértékű megajánlás esetén ajánlattevő köteles
bizonyítani azt, hogy az általa megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai
minimumkövetelményeknek. Az azonos hatóanyagú, azonos gyógyszerformájú, de eltérő hatáserősséggel
rendelkező gyógyszerek esetében csak egyazon gyártó egyazon márkanevű termékei ajánlhatóak
meg.18. Ajánlatkérő az ártáblázatban megjelölte az Intézmény vagyon kezelésében álló Gyógyszerelő
automata berendezésben jelenleg használt készítmény pontos megnevezését. Ajánlatkérő lehetőség
szerint az ott megjelölt konkrét készítménnyel vár ajánlatokat.A táblázatban megjelölt gyógyszerrel
egyenértékű gyógyszert is elfogad Ajánlatkérő, abban az esetben, ha a megajánlott gyógyszer méretében
illeszkedik a gyógyszerelő automata rendszeréhez, azaz kompatibilis a jelenleg használt gyógyszerelő
kazettával.Amennyiben a megajánlott gyógyszer méretében nem illeszkedik, nem kompatibilis
a jelenleg használt kazettához, úgy Ajánlattevő a felmerülő kazettacsere költségét az Intézmény
részére megtéríti. 19.Amennyiben ajánlattevő nem gyógyszergyártó, úgy a megajánlott gyógyszerre
vonatkozó forgalmazási jogosultságot igazoló érvényes gyógyszer nagykereskedelmi engedély
másolatát az ajánlatban csatolni köteles. Amennyiben Ajánlattevő saját előállítású gyógyszerrel történő
nagykereskedelmi jogosultsággal rendelkezik, úgy az érvényes gyógyszergyártási engedély másolatát
a megajánlott termékek vonatkozásában az ajánlatban csatolni köteles. A benyújtandó engedélyen
fel kell tüntetni a megajánlott rész és adott esetben a termék sorszámát az egyértelmű beazonosítás
érdekében. 20.Magisztrális készítmények (gyógyszer alapanyagok) megajánlása esetében valamennyi
megajánlott tétel esetében gyártói minőségbiztosítási tanúsítvány (OGYÉI/OGYI engedély) csatolását kéri
ajánlatkérő. A benyújtandó tanúsítványon fel kell tüntetni a megajánlott rész és adott esetben a termék
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sorszámát az egyértelmű beazonosítás érdekében. A gyógyszer alapanyagok körében csak bizonyítottan
megfelelő minőségügyi rendszerben előállított, a hivatalos gyógyszerkönyvi vagy az OGYI által megadott
valamennyi előírásnak megfelelő alapanyag ajánlható.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a jelen helyesbítéssel egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat és mellékleteit 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
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Uzsoki Utcai Kórház (0382/2021)
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: Uzsoki Utcai Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27678820
Postai cím: Uzsoki Utca 29-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficzere Andrea
Telefon: +36 14673744
E-mail: kozbeszerzes@uzsoki.hu
Fax: +36 12506770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uzsoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uzsoki.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Modern kötszerek beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR001179172020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141110-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgy:
Adás-vételi keretszerződés keretében a műszaki leírásban specifikált modern kötszerek beszerzése 12 hónapra, 15
részben.
Valamennyi rész vonatkozásában irányadó:
Egyenértékű terméknek ajánlatkérő olyan kivitelt fogad el, melynek paraméterei megegyeznek a műszaki
leírásban foglaltakkal.
Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel
járt el. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés
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tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az AK valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az AT-nek igazolnia kell.
A műszaki leírás „D” oszlopában meghatározott méretektől Ajánlatkérő a +/- 10%-os eltérést enged valamennyi
rész vonatkozásában az 5. közbeszerzési rész kivételével.
A 3. közbeszerzési rész vonatkozásában Ajánlatkérő a „C” oszlopban megengedett +/- 10%-os eltérést engedi a
termék nyújthatóságát illetően.
A 9. közbeszerzési rész vonatkozásában Ajánlatkérő a „C” oszlopban megengedett +/- 10%-os eltérést engedi a
termék folyadékmegkötőképességét illetően.
A kötszerekre vonatkozó részletes előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (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 - 023115 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 244 - 603778
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/10 (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:
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Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (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
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Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (24813/2020)
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: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba
Telefon: +36 17957516
E-mail: csaba.varady@kef.gov.hu
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartás,felújítás,jav.,üzemeltetés,beruházás2
Hivatkozási szám: EKR000578682020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79993000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: KEF Kelet-Magyarországi ellátási területe
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

79993000-1
45200000-9
45000000-7
45262690-4

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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45262700-8
45262800-9
45300000-0
45350000-5
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
A teljesítési helyszínek részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A KEF ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási,
üzemeltetési feladatok végzése
Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, KeletMagyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok
végzése: összesen 167 db (118 db budapesti (pesti) és 43 db Budapesten kívüli) helyszínen, megközelítőleg
összesen nettó 710.000 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes
listáját Ajánlatkérő a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtja).
A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség
a szerződés fennállása alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása:
2856 db; kalorikus berendezések, karbantartása, javítása: 220 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 135 db;
egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 88 db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 12 db;
felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 89 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 78 db;
UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 25 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása, javítása:
31 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 177 db; gyengeáramú berendezések karbantartása,
javítása: 1144 db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 620.000.000 Ft/év értékben;
épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása: 15 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása,
javítása: 18 db; gondnokolás: 212.000 m2 összterületű, 17 db épület, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon
át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási igények bejelentése, nyilvántartása telefon vagy on-line
elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül).
A keretszerződés keretösszege: nettó 65.000.000.000,- Ft
A felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés
ellenőrzését, értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új
létesítmények, berendezések, rendszerek bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek
kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége is változhat.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Karakterkorlát miatt a VI.3.6) pont (ajánlati biztosíték folytatása):
Közleményként fel kell tüntetni az eljárás rövid megnevezését, az eljárás részének számát és az átutalás jogcímét
(1. rész esetében: A KEF ellátási körébe tartozó épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési
feladatok végzése 1. rész, Ajánlati biztosíték, 2. rész esetében: A KEF ellátási körébe tartozó épületekben
karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése 2. rész, Ajánlati biztosíték) Ajánlatkérő az átutalás
tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént (ajánlatkérő számlájára beérkezett) tényleges
utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával;
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot
határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdésében foglaltakra.
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Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 223 - 548790
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: IÜF-313-8-2020 Rész száma: 2 Elnevezés: KEF Kelet-Magyarországi ellátási területe
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: 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/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: 65000000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2020.11.30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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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:
2021/01/11 (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):

79993000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

50000000-5

További tárgyak:

79993000-1
45200000-9
45000000-7
45262690-4
45262700-8
45262800-9
45300000-0
45350000-5
45315100-9

VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
A teljesítési helyszínek részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

Kiegészítő szójegyzék
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VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KEF ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási,
üzemeltetési feladatok végzése
Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, KeletMagyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok
végzése: összesen 167 db (118 db budapesti (pesti) és 43 db Budapesten kívüli) helyszínen, megközelítőleg
összesen nettó 710.000 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes
listáját Ajánlatkérő a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtja).
A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség
a szerződés fennállása alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása:
2856 db; kalorikus berendezések, karbantartása, javítása: 220 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 135 db;
egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 88 db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 12 db;
felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 89 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 78 db;
UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 25 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása, javítása:
31 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 177 db; gyengeáramú berendezések karbantartása,
javítása: 1144 db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 620.000.000 Ft/év értékben;
épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása: 15 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása,
javítása: 18 db; gondnokolás: 212.000 m2 összterületű, 17 db épület, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon
át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási igények bejelentése, nyilvántartása telefon vagy on-line
elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül).
A keretszerződés keretösszege: nettó 65.000.000.000,- Ft
A felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés
ellenőrzését, értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új
létesítmények, berendezések, rendszerek bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek
kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége is változhat.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Karakterkorlát miatt a VI.3.6) pont (ajánlati biztosíték folytatása):
Közleményként fel kell tüntetni az eljárás rövid megnevezését, az eljárás részének számát és az átutalás jogcímét
(1. rész esetében: A KEF ellátási körébe tartozó épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési
feladatok végzése 1. rész, Ajánlati biztosíték, 2. rész esetében: A KEF ellátási körébe tartozó épületekben
karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése 2. rész, Ajánlati biztosíték) Ajánlatkérő az átutalás
tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént (ajánlatkérő számlájára beérkezett) tényleges
utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával;
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot
határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 65000000000
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Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult 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/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződés 6.16. pontja az alábbiak szerint rendelkezett:
"6.16. A Vállalkozó a Megrendelés alapján megvalósuló teljesítés során előleget nem kérhet, a Megrendelő
pedig előleget nem adhat."
Módosítást követően:
Eredeti szerződés 6.16. pontját a Felek hatályon kívül helyezik.
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 Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint, a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken
kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem
lényeges.
Megrendelő a 2020/143. számú Közbeszerzési Értesítőben 2020. július 24. napján közzétett ajánlattételi
felhívásában a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket egyértelműen rögzítette. A dokumentáció
részét képező szerződésben azonban adminisztrációs hiba miatt ellentmondás volt a 6.1. és 6.16.
pontok között. Az általános közbeszerzési gyakorlat alapján a felhívás és a dokumentáció közötti
ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltakat kell irányadónak tekinteni. Tekintettel arra,
hogy Megrendelő minden Ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette
az ajánlattételi felhívásban a Szerződés 6.1. pontjában rögzített kitételt, valamint valamennyi gazdasági
szereplő részére a 2020. augusztus 19. napján megküldött kiegészítő tájékoztatás keretében egyértelműen
közölte a Szerződés 6.16. pontjának törlését, így jelen szerződésmódosítás nem tekinthető lényegesnek.
VII.2.3) Áremelkedés
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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: 65000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 65000000000 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
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Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (24438/2020)
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: Malik Mátyás
Telefon: +36 307533464
E-mail: malik.matyas@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakmai felelősségbiztosítás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000493972018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
66516000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi és plasztikai sebész felelősségbiztosítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516500-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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2019. illetve 2020. évekre orvosi és plasztikai sebész felelősségbiztosítási szolgáltatás - Ajánlatkérő által közzétett
kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - szolgáltatás
beszerzése.
Orvosi felelősségbiztosítás 2800 fő; Sebészeti felelősségbiztosítás 6 fő biztosítása.
Ajánlatkérő a káronkénti önrészt 10%-ban határozza meg, minimum 500.000 HUF.
A biztosítási események a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) vannak meghatározva.
A felelősségbiztosítás meghatározott időre szól 2020. december 31.-ig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (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: 2019 /S 075 - 178889
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GATEBO/53-34/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Orvosi és plasztikai sebész felelősségbiztosítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/04 (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: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98174931
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14648036
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: 36666000 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

456

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:
2021/01/11 (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):

66516000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516500-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ telephelyei
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
2019. illetve 2020. évekre orvosi és plasztikai sebész felelősségbiztosítási szolgáltatás - Ajánlatkérő által közzétett
kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - szolgáltatás
beszerzése.
Orvosi felelősségbiztosítás 2800 fő; Sebészeti felelősségbiztosítás 6 fő biztosítása.
Ajánlatkérő a káronkénti önrészt 10%-ban határozza meg, minimum 500.000 HUF.
A biztosítási események a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) vannak meghatározva.
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A felelősségbiztosítás meghatározott időre szól 2020. december 31.-ig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/30 (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: 43314776
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98174931
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL) www.allianz.hu
Fax: +36 14648036
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): Felek megállapították, hogy a GATEBO/53-34/2019 nyt. számú szerződés 2020.12.31.
napjáig tart. Biztosított kijelentette, hogy jelenleg folyamatban van közbeszerzési eljárás új szakmai
felelősségbiztosítási szerződés megkötése iránt, ugyanakkor annak eredménye 2020.12.31. napja után
várható. Felek a fentiekre tekintettel a szerződést meghosszabbították.
Felek hivatkoznak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára. Felek a szerződést közös megegyezéssel, a Kbt.
141. § (4) bekezdés c) pontja alapján és a Ptk. 6:191. § (1) bekezdése alapján módosították.
1,) Felek a szerződés 2.1. pontjában meghatározott hatályt módosították az alábbiak szerint:
"2.1. A szerződés a Biztosító és a Biztosított által történő aláírás napján jön létre és a Biztosított által, mint
ajánlatkérő által indított, EKR000890942020 azonosító szám alatt folyamatban lévő közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött biztosítási szerződés hatálybalépéséig, de legkésőbb 2021. április 30. napjáig
tart."
2,) Felek a szerződés 3.1. pontjában meghatározott biztosítási díjat módosították, illetve kiegészítették az
alábbiak szerint:
"3.1. A szerződés összege, biztosítási díj mindösszesen nettó 43.314.776 Ft, mely mentes az adó alól.
3.1.1. A biztosítási díj évene: 2021. évben nettó 6.648.776 Ft.
3.1.2. Amennyiben a szerződés 2021.04.30 előtt szűnik meg, abban az esetben a Biztosított a Szerződés
3.2. pontjában meghatározott biztosítási díjtétel szerint számolva időarányosan fizeti meg a 3.1.1. pontban
meghatározott biztosítási díjat."
3,) A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
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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 megállapították, hogy a GATEBO/53-34/2019 nyt. számú szerződés
2020.12.31. napjáig tart. Biztosított kijelentette, hogy jelenleg folyamatban van közbeszerzési eljárás új
szakmai felelősségbiztosítási szerződés megkötése iránt, ugyanakkor annak eredménye 2020.12.31. napja
után várható. Felek a fentiekre tekintettel a szerződést meghosszabbították.
Felek hivatkoznak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára. Felek a szerződést közös megegyezéssel, a Kbt.
141. § (4) bekezdés c) pontja alapján és a Ptk. 6:191. § (1) bekezdése alapján módosították.
1,) Felek a szerződés 2.1. pontjában meghatározott hatályt módosították az alábbiak szerint:
"2.1. A szerződés a Biztosító és a Biztosított által történő aláírás napján jön létre és a Biztosított által, mint
ajánlatkérő által indított, EKR000890942020 azonosító szám alatt folyamatban lévő közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött biztosítási szerződés hatálybalépéséig, de legkésőbb 2021. április 30. napjáig
tart."
2,) Felek a szerződés 3.1. pontjában meghatározott biztosítási díjat módosították, illetve kiegészítették az
alábbiak szerint:
"3.1. A szerződés összege, biztosítási díj mindösszesen nettó 43.314.776 Ft, mely mentes az adó alól.
3.1.1. A biztosítási díj évene: 2021. évben nettó 6.648.776 Ft.
3.1.2. Amennyiben a szerződés 2021.04.30 előtt szűnik meg, abban az esetben a Biztosított a Szerződés
3.2. pontjában meghatározott biztosítási díjtétel szerint számolva időarányosan fizeti meg a 3.1.1. pontban
meghatározott biztosítási díjat."
3,) A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
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: 36666000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 43314776 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
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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (24949/2020)
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 Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tekeres Zoltán
Telefon: +36 18964835
E-mail: andras.zoltan.tekeres@nkoh.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Negyedéves tájékoztató-Rendezvényszerv. 2020/III.
Hivatkozási szám: EKR000185952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79950000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: TMÜ-Mulatós raktárkonc-komplex komm+rend (7. rész)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45237000-7

További tárgyak:

45340000-2
45451000-3
51000000-9
55000000-0

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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55300000-3
79310000-0
79320000-3
79340000-9
79416000-3
79710000-4
79821000-5
79822500-7
79950000-8
79960000-1
92000000-1
92100000-2
92200000-3
92300000-4
92312000-1
92331100-1
92340000-6
92360000-2
92370000-5
92621000-0
92622000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása a
Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. részére a 2020. évi „Raktárkoncertek – Mulatós
produkciók” rendezvénysorozat és produkció lebonyolítása kapcsán”
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
1.000.000.000,- Ft, azaz nettó egymilliárd forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a
nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 300.000.000,- Ft, azaz nettó háromszázmillió forint opció.
(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: 2020/09/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 202 - 490635
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TMÜ-Mulatós raktárkonc-komplex komm+rend (7. rész)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/09/24 (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: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30790140
Postai cím: Petzval József Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 703425211
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: 1000000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2020.12.22.
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
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának
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:
2021/01/11 (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):

79950000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45237000-7

További tárgyak:

45340000-2
45451000-3
51000000-9
55000000-0
55300000-3
79310000-0
79320000-3
79340000-9
79416000-3
79710000-4
79821000-5
79822500-7
79950000-8
79960000-1
92000000-1
92100000-2
92200000-3
92300000-4
92312000-1
92331100-1
92340000-6

Kiegészítő szójegyzék
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92360000-2
92370000-5
92621000-0
92622000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása a
Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. részére a 2020. évi „Raktárkoncertek – Mulatós
produkciók” rendezvénysorozat és produkció lebonyolítása kapcsán”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
1.000.000.000,- Ft, azaz nettó egymilliárd forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a
nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 300.000.000,- Ft, azaz nettó háromszázmillió forint opció.
(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: 2020/09/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/02/28 (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: 1000000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10834730244
Postai cím: Petzval József Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 703425211
Internetcím(ek): (URL) https://www.ahrt.hu/
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):
Felek közös megegyezéssel módosítják a Keretszerződést időbeli hatályát, valamint a teljesítési határidőt a
Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.
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)
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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 Keretszerződés módosítását az indokolja, hogy a Vállalkozó a Keretszerződés
alapján elkészíteni vállalt Produkciók számára, a Produkciók gyártási folyamatának és a felvételeket követő
utómunkálatainak elhúzódására, Vállalkozónak a szerződésszerű teljesítéshez, a teljesítés befejezéséhez
a tervezettnél hosszabb időre van szüksége. Megrendelő a hosszabbítás iránti igényt és annak indokát
elfogadta. Felek megállapították, hogy a módosítás nem lényeges, mivel az eredeti szerződésben foglalt
teljesítési határidő egy hónappal kerül meghosszabbításra, és ennek megfelelően módosul a szerződés
időbeli hatálya is egy hónappal.
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: 1000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1000000000 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
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Budapest Főváros Önkormányzata (24699/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271452
E-mail: kittkad@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.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/EKR001393642020/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:
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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/EKR001393642020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CT diagnosztikai szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001393642020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85150000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási keretszerződés CT diagnosztikai szolgáltatások beszerzése tárgyban
Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:
1. részfeladat: Észak-budai kerületcsoport (II. és III. kerület) – összesen 3885 eset
2. részfeladat: Közép-budai kerületcsoport (I. és XII. kerület) – összesen 1123 eset
3. részfeladat: Dél-budai kerületcsoport (XI. és XXII. kerület) – összesen 3480 eset
4. részfeladat: Észak-pesti kerületcsoport (IV., V. és XIII. kerület) – összesen 3829 eset
5. részfeladat: Kelet-pesti I. kerületcsoport (XIV., XV. és XVI. kerület) – összesen 2198 eset
6. részfeladat: Kelet-pesti II. kerületcsoport (X. és XVII. kerület) – összesen 2966 eset
7. részfeladat: Délkelet-pesti kerületcsoport (XVIII. és XIX. kerület) – összesen 2633 eset
Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén
képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára
vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő eszközeivel, és
személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:
1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai
vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;
2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
bejelentett lakosok diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és
visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,
3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a
megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön
Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;
4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása
5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá Megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató
telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül
határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére
biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti
folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és
annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
valamennyi részre
x legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 3
csak egy részre
nyújthatók be
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x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Észak-budai kerületcsoport
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85150000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltató az alábbi tevékenységeket köteles elvégezni
Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:
1. részfeladat: Észak-Budai kerületcsoport (II. és III. kerület) – 3885 eset a szerződés időtartama alatt, az alábbi
kerületi megosztásban:
II. kerület: 1389 db eset
III. kerület: 2496 db eset
Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén
képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés
időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő
eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak
szerint:
1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai
vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;
2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
bejelentett lakosok diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és
visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,
3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a
megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön
Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;
4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása
5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá Megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató
telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül
határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

469

biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti
folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és
annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.
2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.)
pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére
tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy
a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés
hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.
3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.
4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt
Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47.
§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései
megfelelően irányadóak. 7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §ában foglaltak az irányadóak.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.
9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi
szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A
3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal
egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT
készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.
10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg
és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú
(alternatív) ajánlat benyújtását.
11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó
összes esetszám legfeljebb további 25%-ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot
rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására
vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni
azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi
bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt
kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától
esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban
az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes
keretösszeg 25 %-át.
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12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) – a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző
30. napig – Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy
alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett.
[Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2.
pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
kell elektronikusan beérkeznie.
II.2.1)
Elnevezés: Közép-budai kerületcsoport
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85150000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:
2. részfeladat: Közép-Budai kerületcsoport (I. és XII. kerület) – összesen 1123 eset a szerződés időtartama alatt, az
alábbi kerületi megosztásban:
I. kerület: 435 db eset
XII. kerület: 688 db eset
Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba
sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként
megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy
üzemeltetésében lévőeszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei
birtokában az alábbiak szerint:
1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai
vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;
2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és
visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,
3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a
megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön
Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;
4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása
5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató
telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül
határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére
biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti
folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és
annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

471

II.2.13) Európai uniós alapokra 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. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.
2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.)
pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére
tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy
a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés
hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.
3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.
4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt
Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47.
§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései
megfelelően irányadóak.
7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.
9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi
szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A
3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal
egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT
készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.
10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg
és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú
(alternatív) ajánlat benyújtását.
11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó
összes esetszám legfeljebb további 25% ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot
rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására
vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni
azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi
bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt
kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától
esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban
az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes
keretösszeg 25 %-át.
12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) – a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző
30. napig – Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy
alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett.
[Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2.
pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
kell elektronikusan beérkeznie.
II.2.1)
Elnevezés: Dél-budai kerületcsoport
Rész száma: 3
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85150000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:
3. részfeladat: Dél-Budai kerületcsoport (XI. és XXII. kerület) – 3480 eset a szerződés időtartama alatt, az alábbi
kerületi megosztásban:
XI. kerület: 2509 db eset
XII. kerület: 971 db eset
Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba
sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként
megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy
üzemeltetésében lévőeszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei
birtokában az alábbiak szerint:
1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai
vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;
2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és
visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,
3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a
megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön
Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;
4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása
5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató
telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül
határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére
biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti
folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és
annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.
2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.)
pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére
tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy
a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés
hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.
3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.
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4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt
Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47.
§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései
megfelelően irányadóak.
7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.
9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi
szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A
3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal
egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT
készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.
10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg
és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú
(alternatív) ajánlat benyújtását.
11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó
összes esetszám legfeljebb további 25%- ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot
rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására
vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni
azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi
bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt
kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától
esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban
az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes
keretösszeg 25 %-át.
12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) – a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző
30. napig – Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy
alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett.
[Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2.
pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
kell elektronikusan beérkeznie.
II.2.1)
Elnevezés: Észak-pesti kerületcsoport
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85150000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:
4. részfeladat: Észak-Pesti kerületcsoport (IV. , V. és XIII. kerület) – 3829 eset a szerződés időtartama alatt, az alábbi
kerületi megosztásban:
IV. kerület: 1636 db eset
V. kerület: 293 db eset
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XIII. kerület: 1900 db eset
Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba
sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként
megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy
üzemeltetésében lévőeszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei
birtokában az alábbiak szerint:
1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai
vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;
2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és
visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,
3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a
megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön
Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;
4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása
5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá Megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató
telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül
határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére
biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti
folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és
annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.
2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.)
pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére
tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy
a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés
hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.
3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.
4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt
Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47.
§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései
megfelelően irányadóak.
7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.
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9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi
szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A
3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal
egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT
készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.
10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg
és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú
(alternatív) ajánlat benyújtását.
11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó
összes esetszám legfeljebb további 25%-ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot
rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására
vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni
azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi
bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt
kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától
esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban
az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes
keretösszeg 25 %-át.
12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) – a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző
30. napig – Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy
alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett.
[Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2.
pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
kell elektronikusan beérkeznie.
II.2.1)
Elnevezés: Kelet-pesti I.kerületcsoport
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85150000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:
5. részfeladat: Kelet-Pesti I. kerületcsoport (XIV., XV. és XVI. kerület) – 2198 eset a szerződés időtartama alatt, az
alábbi kerületi megosztásban:
XIV. kerület: 699 db eset
XV. kerület: 548 db eset
XVI. kerület: 951 db eset
Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba
sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként
megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy
üzemeltetésében lévő eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei
birtokában az alábbiak szerint:
1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai
vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;
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2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és
visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,
3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a
megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön
Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;
4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása
5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató
telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül
határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére
biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti
folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és
annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.
2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.)
pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére
tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy
a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés
hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.
3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.
4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt
Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47.
§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései
megfelelően irányadóak.
7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.
9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi
szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A
3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal
egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT
készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.
10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg
és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú
(alternatív) ajánlat benyújtását.
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11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó
összes esetszám legfeljebb további 25%-ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot
rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására
vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni
azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi
bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt
kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától
esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban
az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes
keretösszeg 25 %-át.
12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) – a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző
30. napig – Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy
alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett.
[Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2.
pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
kell elektronikusan beérkeznie.
II.2.1)
Elnevezés: Kelet-pesti II. kerületcsoport
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85150000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:
6. részfeladat: Kelet-Pesti II. kerületcsoport (X. és XVII. kerület) – 2966 eset szerződés időtartama alatt, az alábbi
kerületi megosztásban:
X. kerület: 1492 db eset
XVII. kerület: 1474 db eset
Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba
sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként
megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy
üzemeltetésében lévő eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei
birtokában az alábbiak szerint:
1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai
vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;
2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és
visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,
3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a
megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön
Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;
4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása
5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató
telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül
határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére
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biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti
folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és
annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.
2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.)
pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére
tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy
a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés
hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.
3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.
4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt
Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47.
§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései
megfelelően irányadóak.
7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.
9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi
szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A
3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal
egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT
készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.
10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg
és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú
(alternatív) ajánlat benyújtását.
11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó
összes esetszám legfeljebb további 25%-ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot
rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására
vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni
azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi
bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt
kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától
esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban
az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes
keretösszeg 25 %-át.
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12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) – a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző
30. napig – Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy
alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett.
[Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
13. Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2.
pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
kell elektronikusan beérkeznie.
II.2.1)
Elnevezés: Délkelet-pesti kerületcsoport
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85150000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:
7. részfeladat: Délkelet-Pesti kerületcsoport (XVIII. és XIX. kerület) – 2633 eset a szerződés időtartama alatt, az
alábbi kerületi megosztásban:
XVIII. kerület: 1624 db eset
XIX. kerület: 1009 db eset
Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba
sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként
megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy
üzemeltetésében lévőeszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei
birtokában az alábbiak szerint:
1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai
vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;
2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és
visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,
3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a
megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön
Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;
4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása
5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá Megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató
telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül
határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére
biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti
folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és
annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.Ige
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
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II.2.13) Európai uniós alapokra 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. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.
2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.)
pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére
tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy
a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés
hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.
3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.
4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt
Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47.
§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései
megfelelően irányadóak.
7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.
8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.
9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi
szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A
3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal
egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT
készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.
10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg
és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú
(alternatív) ajánlat benyújtását.
11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó
összes esetszám legfeljebb további 25%-ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot
rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására
vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni
azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi
bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt
kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától
esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban
az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes
keretösszeg 25 %-át.
12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) – a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző
30. napig – Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy
alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett.
[Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2.
pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
kell elektronikusan beérkeznie.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok valamennyi részfeladat
vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik
vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)] Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.)
Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
(EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő
nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell
az EEKD-t benyújtani. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek
és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. §
(2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően
kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V.
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus
űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
[Kbt. 67. § (4)] Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re. A Kbt. 64. § alapján
élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön
formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
A kiválasztási szempontok felsorolása és ismertetése valamennyi részfeladat vonatkozásában
(Alkalmassági követelmények): A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján
ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,
azaz az EEKD IV. Rész „α: szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők
mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményekre benyújtandó igazolások: M/1. Ajánlattevőnek/kapacitást biztosító szervezetnek
ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, az előírásoknak és szerződésnek, valamint
kötelező egészségügyi jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb közbeszerzés
tárgya szerinti (CT diagnosztikai vizsgálatok végzése) szolgáltatás(oka)t, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2)
bek. foglaltak szerint az alábbi tartalommal:
a) a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja-év, hónap, nap pontossággal),
b) a szerződést kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége,
c) a szolgáltatás tárgya és mennyisége, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
d) nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó. A Kr. 21. § (3a) bek. a)
pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.), a 24. § (1) bek., Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) 69. § (11a) bek.
és a Kbt. 67. § (3) bek alkalmazására.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik: M/1. Az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek, valamint kötelező
egészségügyi jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesített CT diagnosztikai vizsgálat elvégzésére
vonatkozó referenciával az alábbiak szerint:
1. részfeladat: 2800 db vizsgálat
2. részfeladat: 750 db vizsgálat
3. részfeladat: 2500 db vizsgálat
4. részfeladat. 2600 db vizsgálat
5. részfeladat: 1500 db vizsgálat
6. részfeladat. 2100 db vizsgálat
7. részfeladat: 1800 db vizsgálat
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
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 a Felek általi kölcsönös aláírás, nem egyidejű aláírás esetén a legutolsó aláírás napján jön létre
határozott, a felek kölcsönös teljesítéséig, de legfeljebb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig
tartó időtartamra. Szolgáltató köteles a Szerződés hatálybalépésének napját követő 3. munkanaptól a szolgáltatás
teljesítése érdekében rendelkezésre állni és a diagnosztikai szolgáltatást 2021. október 31-ig végezni, az ezt
követően a pénzügyi elszámolás, azaz kölcsönös teljesítéssel szűnik meg a szerződés. Meghiúsulási kötbér: Vetítési
alap a szerződés 4.3. pontja szerinti keretösszeg és azon vizsgálatok ellenértékének különbözete, amelyeknek a
teljesítését Megrendelő teljesítésigazolással elismerte, mértéke 25 %. Késedelmi kötbér: minden késedelemmel
érintett munkanapra számítottan 5000 Ft/vizsgálat a késedelemmel érintett vizsgálat(ok) és/vagy a késedelemmel
érintett leletkiadás(ok) után. A késedelmi kötbér maximális mértéke havonta nem haladhatja meg a 80.000
forintot. Kifizetés: A diagnosztikai szolgáltatásra irányuló feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként
a vizsgálati esetszám szerint Szolgáltatót az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 43/1999.
(III.3.) Korm. rendelet] és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerinti díj illeti meg. Szolgáltató a Szerződés alapján végzett,
a szerződés 4.3. pontjában meghatározott esetszámról és keretösszegen belüli egészségügyi ellátásokról a
43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben szabályozott módon, az adott ellátási formára előírt adattartalommal a
NEAK által megadott „BP” térítési kategória feltüntetésével a tárgyhót (teljesítés hónapját) követő hónap 5.
napjáig teljesítési és elszámolási jelentést küld a NEAK részére. A feladat ellenértékének megtérítésére kizárólag
a NEAK ellenőrzését követően kerülhet sor. Az elszámolás és kifizetés pénzneme a HUF. A szolgáltatási díj
megfizetése a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított, igazolható módon megküldött vagy átadott
számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napos fizetési határidővel, magyar forintban, átutalással történik.
Részletes szabályok a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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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
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszert
alkalmazza oly módon, hogy az ár ajánlati elemet a VI.3. pontban foglaltak szerint rögzíti, és az
ajánlattevők az alábbi értékelési szempontok tekintetében versenyeznek egymással:
1. 3. 4. és 6. részfeladatban
1. Ajánlattevő azon telephelyének elhelyezkedése, melyen a képfelvétel elkészítésére irányuló
szolgáltatást végzi - Súlyszám: 35
2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 2 fő radiológus szakorvos szakember egyikének leletezési
tapasztalata (hónapokban, min. 12 hónap-max. 60 hónap) - Súlyszám 25
3. Ajánlattevő rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű
rendszerrel (igen/nem) - Súlyszám: 10
4. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képalkotó diagnosztikai eszköz (CT készülék) szeleteinek száma
- Súlyszáma: 15
A 2. 5. és 7. részfeladatban:
1. Ajánlattevő azon telephelyének elhelyezkedése, melyen a képfelvétel elkészítésére irányuló
szolgáltatást végzi - Súlyszám: 35
2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 1 fő radiológus szakorvos szakember leletezési tapasztalata
(hónapokban, min. 12 hónap-max. 60 hónap) - Súlyszám 25
3. Ajánlattevő rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű
rendszerrel (igen/nem) - Súlyszám: 10
4. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képalkotó diagnosztikai eszköz (CT készülék) szeleteinek száma
- Súlyszáma: 15
1. értékelési részszempont tartalma: Ajánlattevő olyan, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti telephelyének (cím) megjelölése,
amelyen a képfelvétel elkészítésére irányuló szolgáltatást végzi. A telephely Budapesten, vagy Budapest
közigazgatási határával közvetlenül határos településen lehet. (Amennyiben a telephely az adott
részfeladatban meghatározott kerületcsoportban található- 10 pont, amennyiben az Ajánlattevő
telephelye az adott részfeladatban meghatározott kerületcsoporttal szomszédos kerületben, vagy a
kerületcsoporttal közvetlenül határos településen található- 5 pont, amennyiben Ajánlattevő telephelye az
1. és 2. válaszon kívül eső körzetben található- 1 pont jár).
2. értékelési részszempont tartalma: A felolvasólapon a szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő radiológus
szakorvos szakember/2 fő radiológus szakorvos szakember egyikének leletezési tapasztalata hónapokban.
(egyenes arányosítás)
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3. értékelési részszempont tartalma: A felolvasólapon tett ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
Ajánlattevő rendelkezik-e MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű
rendszerrel. (igen-10 pont, Nem-1 pont)
4. értékelési részszempont tartalma: A felolvasólapon tett ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
a szerződés teljesítése során a telephelyen használt CT készülék hány szeletes (16/32/64) - 16 szelet-1 pont,
32 szelet-5 pont, 64 szelet és annál több-10 pont)
Az értékelés módszere a VI.3.7. pontban foglaltak és részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét
képező Útmutató szerint.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2021/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. AK alkalmazza a Kbt. 76. § (4) bekezdését, melynek alapján az ár ajánlati elemet az alábbi értéken rögzíti:
egy kivizsgált eset átlagban két testtájékon történő kontrasztanyagos felvétel - NEAK felé lejelentett
beavatkozás kódjainak pontszáma és a képalkotó diagnosztika teljesítményegységének NEAK által
kihirdetett mindenkori forintértéke alapján számított – átlagdíja, mely az eljárás megindításakor (2
testtájékon végzett CT vizsgálat esetén) 40.000 Ft., a finanszírozás alapját azonban a mindenkori NEAK
díjszabás képezi.
3. AT-nek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)-(6), 67. § (4) valamint a 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlap),
az EEKD dokumentumot.
4. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a
szerződéstervezetben rögzített értékben érvényes szakmai felelősségbiztosítással, továbbá a CT készülék
vonatkozásában érvényes karbantartási szerződéssel.Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy
a Szerződés teljes időtartama alatt érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik 50.000.000 Ft/
év, és 10.000.000 Ft/káresemény (1., 3. 4. és 6. részfeladatban) illetve 30.000.000 Ft/év, és 5.000.000 Ft/
káresemény (2., 5. és 7. részfeladatban) kártérítési összegre vonatkozóan. Az érvényes felelősségbiztosítás
és karbantartási szerződés megléte és Megrendelő részére történő bemutatása a szerződéskötés feltétele,
melynek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti, szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül
nyertes AT részéről.
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5. Nyertes AT-nek a szerződéstervezetben rögzítettek szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
rendelkeznie kell bármilyen egészségügyi tevékenységre vonatkozó NEAK szerződéssel, amely lehetővé
teszi, hogy TAJ szám alapú elszámolást, rendszeres teljesítési jelentést tudjon a NEAK felé teljesíteni.
A NEAK szerződés megléte a szerződéskötés feltétele, melynek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése
szerinti, szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül nyertes AT részéről. AT az ajánlatában erről
nyilatkozni köteles, a "Nyilatkozatminták" dokumentumban foglaltak szerint.
6. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
7. AK az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli a Kbt. 76. § (4) bekezdése
figyelembe vételével. A részszempontonként adható pontszám: 1–10. Pontszámítás módszere: - 1., 3., 4.,
minőségi kritériumok esetén közvetlen pontkiosztás, a 2. minőségi szempont esetén egyenes arányosítás.
A 2. értékelési szempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján 12 hónap a legkedvezőtlenebb
szint, melynél kedvezőtlenebb megajánlás érvényesen nem tehető, továbbá 60 hónap a legkedvezőbb
szint, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximum pontszámot adja. A 4.
értékelési szempont kapcsán a legkedvezőtlenebb a 16 szelet, a legkedvezőbb 64 szelet.
8. Közös AT-knek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
10. Az ajánlatba benyújtott valamennyi nyilatkozat cégszerű aláírása szükséges. Ajánlathoz csatolni kell
AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy
nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a
Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni
kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást
legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírását/szignómintáját is.
11. AK az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az
ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek.
második mondatában foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell
az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).
12. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről
történő regisztráció szükséges (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bek).
13. Több részfeladatra történő ajánlattétel esetén a szakemberek közötti átfedés szabályai: Az 1., 3., 4.
és 6. részfeladatok közül két részfeladatra történő jelentkezés esetén 1 fő szakember tekintetében lehet
átfedés, azaz az összesen 4 fő szakember megjelölése legalább 3 különböző szakember megnevezésével
teljesíthető oly módon, hogy részfeladatonként az előírt számú szakember megjelölése kötelező. (Azaz
amennyiben az 1. részfeladatban megjelölésre kerül X és Y, a 3. részfeladatban Z mellett megjelölhető X
vagy Y vagy V). Három fenti részfeladatra történő ajánlattétel esetén 2 fő szakember tekintetében lehet
átfedés, azaz az összesen 6 fő szakember megjelölése legalább 4 különböző szakember megnevezésével
teljesíthető oly módon, hogy részfeladatonként az előírt számú szakember megjelölése kötelező.
Amennyiben AT az 1. 3. 4. vagy 6. részfeladat mellett a 2. 5. 7. részfeladat vonatkozásában is nyújt be
ajánlatot, a szakemberek vonatkozásában 1 fő tekintetében lehet átfedés, azaz pl az 1. 2. és 5. részfeladatra
történő ajánlattétel esetén a 4 fő, az 1. 2. és 3. részfeladatra történő ajánlattétel esetén az 5 fő szakember
megjelölése legalább 3 különböző szakember megnevezésével teljesíthető azzal, hogy részfeladatonként
az előírt számú - 2 fő - szakember megjelölése kötelező. Amennyiben AT a 2. 5. és 7. részfeladatok közül
valamennyire nyújt be ajánlatot, abban az esetben a szakemberek vonatkozásában 1 fő szakember
tekintetében lehet átfedés, azaz a 3 fő szakember megjelölése legalább 2 különböző szakember
megnevezésével teljesíthető (ugyanaz a szakember legfeljebb 2 részfeladatban jelölhető meg). A 2. 5.
és 7. részfeladatok közül két részfeladatra történő ajánlattétel esetén a szakemberek között nem lehet
átfedés, részfeladatonként eltérő szakember megjelölése szükséges. Amennyiben AT valamely részfeladat
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vonatkozásában nem jelöli meg név szerint az értékelési szempontok keretében megajánlott szakembert,
úgy AK úgy tekinti, hogy nem tett szakmai ajánlatot, és az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
14. FAKSZ: dr. Kittka Dalma, lajstromszáma: 01242.
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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
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9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (0179/2021)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
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: Petró Árpád
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):
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
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi szolg. feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001003442020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

490

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Őrzés-védelmi szolgáltatási feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 151568780 (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: Őrzés-védelmi feladatok ellátása 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: - 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatti székhely lakásügyi
és közfoglalkoztatási csoport épülete
- 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám
- 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 4. szám alatt lévő VÁSÁRTÉR
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- 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti Piaccsarnok
- 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 3. szám
- 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 1.
- 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 16/B.
- 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv.
előírásainak megfelelően az ajánlatkérő székhelyének, illetve telephelyeinek őrzés-védelme.
50.949 óra +20 % /év őrzés-védelmi feladatok ellátása.
Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen részletes felsorolásban rögzítettek kizárólag tájékoztató
jellegű adatok.
- A 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatti lakásügyi és végrehajtási csoport ügyfélszolgálatára hétfőtől –
szerdáig 8 órában (7.30 órától - 15.30 óráig), csütörtökön: 4,5 órában (7.30 órától – 12.00 óráig), pénteken 4,5
órában (7.30 órától – 12.00 óráig), 1 fő biztonsági őr szükséges.
- A 4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4. szám alatti közfoglalkoztatási csoport épületébe hétfőtől – szerdáig 8
órában (7.00 órától – 15.00 óráig), csütörtökön és pénteken 5 órában (7.00 órától – 12.00 óráig) 1 fő biztonsági őr
szükséges.
- 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám 1 fő biztonsági őrrel 10 órás szolgálat ellátása mellett munkanapokon.7.00
órától-17.00 óráig
- 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 4. szám alatt lévő VÁSÁRTÉR őrzés-védelmi feladatainak ellátása és az üzemeltetési
szabályzatban és a piacok – vásárok rendjét érintő ügyvezetői utasításban foglaltak betarttatása az alábbiak
szerint:
2 fő biztonsági őrrel 24 órás alkalmazás mellett,
a keddi, szerdai, csütörtöki, pénteki napokon a 24 órás szolgálatot ellátó 2 fő mellett 6.00 órától – 14.00 óráig
kiegészítve + 2 fő biztonsági őrrel,
a szombati és a vasárnapi napokon a 24 órás szolgálatot ellátó 2 fő mellett 8 órában (6.00 órától – 14.00 óráig) + 4
fő biztonsági őrrel.
- 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 3. szám: 1 fő biztonsági őrrel 24 órás szolgálat ellátása mellett.
- 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 1.: 1 fő biztonsági őr 24 órás szolgálat ellátása mellett.
- 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti Piaccsarnok őrzés-védelmi feladatainak ellátása és az üzemeltetési
szabályzatban és a piacok-vásárok rendjét érintő ügyvezetői utasításban foglaltak 1 fő biztonsági őrrel 8 órás
szolgálattal. 6.00 órától-14.00 óráig
- 2021. december 06. - 2021. december 24. napjáig tartó határozott időtartamra: - 4400 Nyíregyháza, Korányi
u. 16/B. szám alatti Jósavárosi Piac őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrel 12 órás szolgálattal
december hónapban, 19 nap időtartamban. (18.00 órától – 6.00 óráig)
-2022. december 10. - 2022. december 24. napjáig tartó határozott időtartamra: - 4400 Nyíregyháza, Korányi
u. 16/B. szám alatti Jósavárosi Piac őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrel 12 órás szolgálattal
december hónapban, 15 nap időtartamban. (18.00 órától – 6.00 óráig)
-2021. november 27. napjától - 2022. január 1. napjáig tartó határozott időtartamra: - 4400 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1. szám alatti Adventi Forgatag őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrel 12 órás szolgálattal.
(18.00 órától – 6.00 óráig)
-2022. november 26. napjától - 2023. január 1. napjáig tartó határozott időtartamra: - 4400 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1. szám alatti Adventi Forgatag őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrel 12 órás szolgálattal.
(18.00 órától – 6.00 óráig)
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az őrzési területeken rendelkezésre áll szociális helyiség, melyet
ingyenesen használhatnak.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy amennyiben a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő
telephelyek száma csökken vagy nő, ebben az esetben a szerződés tárgya már nem terjed ki az üzemeltetéséből,
illetve tulajdonából kivont helyszínekre, utóbbi esetben pedig az új telephelyekre is kiterjed.
A koronavírussal kapcsolatos járványügyi helyzet mind a helyszínekben, mind az időpontokban változást okozhat.
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés szerinti tevékenység 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre, azzal hogy a Megbízó jogosult egyoldalúan
legkevesebb 30 nappal a szerződés megszűnését megelőzően a szerződés időtartamát további 1 évvel, 2022.
december 31. napjáig meghosszabbítani, az egyéb szerződéses feltételek változatlanul hagyása mellett. A
szerződéses időtartam opciós hosszabbítására akkor került sor, ha a Megbízott a szerződésből eredő valamennyi
kötelezettségét maradéktalanul, jó
minőségben teljesítette.
Alkalmassági minimum követelmények az 1.sz. rész esetében: Gazd. és pénz. alk.:
Alkalmatlan az AT a 01. rész es., ha
P1: Nem rend. a szerződés tárgyára (objektum őrzés-védelmi szolg) von. megkötésre került, legalább az ajánlati
kötöttség időtartama lejártáig érvényben lévő, legalább 60.000.000 Ft/év, 20.000.000 Ft/káresemény keretösszegű
felelősségbizt.
P2: Bármely pénzügyi int. származó nyíl. szerint az AF feladásától visszafelé számított 2 évben bármely számláján
sorbaállítás fordult elő.
Műszaki, ill. szakmai alk.:
Alkalmatlan az AT a 01. rész esetén, ha
M1.: nem rend. legalább az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes, a közb. tárgyára (objektum őrzés-védelmi
szolgáltatás) vonatkozó ISO 9001 tan.-al, vagy azzal egyenértékű tan.-al vagy a minőségirányítás érdekében tett
intézkedések leírásával.
M2: Nem rend. a közb. tárgyára (objektum őrzés-védelmi szolgáltatás) vonatkozó EN ISO 14001
környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséről szóló, akkreditált tanúsító által kiadott tan.-al vagy ezzel
egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseiről szóló bizonyítékokkal.
M3: Nem rend. az AF feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 db., legalább 8 hónapig
tartó folyamatosan elvégzett, 4 db. objektumra vonatkozó és minimum havi 2.300 óra időtartamban elvégzett
vagyonvédelmi feladatok ellátását igazoló referenciával.
M4.: Nem ismerteti azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint:
- legalább 1 fő szakmai irányítást végző szakember, aki 3 éves őrzés-védelmi területen szerzett tapasztalattal,
valamint a 2005. évi CXXXIII tv. és a tv. végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rend. al.a Rendőrség által kiadott
személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító érvényes igazolvánnyal rend.
- legalább 6 fő személy és vagyonőr, aki 3 éves őrzés-védelmi területen szerzett tapasztalattal, valamint a 2005.
évi CXXXIII tv. és a tv. végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rend. al.a Rendőrség által kiadott személy- és
vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító érvényes igazolvánnyal rend.
II.2.1)
Elnevezés: Portás-éjjeli őr szolgálati feladatok ell 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: - 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám
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- 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. szám
- 4400 Nyíregyháza, Törzs utca, Szalag utca 01884/ hrsz.
- 4400 Nyíregyháza, Czuczor G. utca Volán Pálya
- 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám
- 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
45.142 óra + 20 % /év portás-éjjeli őr szolgálati feladatok ellátása
Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen részletes felsorolásban rögzítettek kizárólag tájékoztató
jellegű adatok.
A portás-éjjeli őr szolgálati feladatok ellátására vonatkozik az alábbiak szerint:
- 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatti székhelyen a portás-éjjeli őr szolgálat ellátása 2 fő portás-éjjeli őr 24
órás szolgálatával, a recepció pedig 1 fő portás 10 órás szolgálatával történjen munkanapokon.
- 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24. szám alatti sportlétesítmény portás-éjjeli őr szolgálatának ellátása
munkanapokon 20.00 órától 6.00 óráig, munkaszüneti napokon, illetve hétvégén 24 órás portás-éjjeli őr szolgálat
megszervezése.
- Örökösföldön (4400 Nyíregyháza, Törzs utca, Szalag utca 01884/9. hrsz.) lévő sporttelepre minden hétköznap
este 20.00 órától – reggel 6.00 óráig 1 fő portás-éjjeli őr szolgálat szükséges, valamint hétvégén és munkaszüneti
napokon 24 órás portás-éjjeli őr szolgálat megszervezése.
- 4400 Nyíregyháza, Czuczor G. utca Volán Pálya, 04. – 09. hónapokban, portás-éjjeli őr szolgálata munkanapokon
20.00 órától-06.00óráig 1 fő 10 órában, hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában.
- 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám alatti irodaházban portás- éjjeliőr szolgálat 1 fő munkanapokon 14 órában
17.00 órától- 7.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában.
- 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti Piaccsarnokban portás- éjjeliőr szolgálat 1 fő 16 órában14.00
órától-6.00 óráig
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a munkaterületen rendelkezésre áll szociális helyiség, melyet
ingyenesen használhatnak.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy amennyiben a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő
telephelyek száma csökken vagy nő, ebben az esetben a szerződés tárgya már nem terjed ki az üzemeltetéséből,
illetve tulajdonából kivont helyszínekre, utóbbi esetben pedig az új telephelyekre is kiterjed.
A koronavírussal kapcsolatos járványügyi helyzet mind a helyszínekben, mind az időpontokban változást okozhat.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés szerinti tevékenység 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre, azzal hogy a Megbízó jogosult egyoldalúan
legkevesebb 30 nappal a szerződés megszűnését megelőzően a szerződés időtartamát további 1 évvel, 2022.
december 31. napjáig meghosszabbítani, az egyéb szerződéses feltételek változatlanul hagyása mellett. A
szerződéses időtartam opciós hosszabbítására akkor került sor, ha a Megbízott a szerződésből eredő valamennyi
kötelezettségét maradéktalanul, jó minőségben teljesítette.
Alkalmassági minimum követelmények az 2.sz. rész esetében: Gazd. és pénz. alk.:
Alkalmatlan az ajánlattevő a 02. rész esetén, ha
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P1: Nem rendelkezik a szerződés tárgyára (portás-éjjeli őr szolgálat) vonatkozóan megkötésre került, legalább
az ajánlati kötöttség időtartama lejártáig érvényben lévő, legalább 40.000.000 Ft/év, 20.000.000 Ft/káresemény
keretösszegű felelősségbiztosítással.
P2: Bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
2 évben bármely számláján sorbaállítás fordult elő.
A 01, 02, részre történő ajánlattétel esetén a magasabb értékű alkalmassági követelményeknek való megfelelés,
egyben az alacsonyabb értékű alkalmassági követelményt is igazolja.
Műszaki, ill. szakmai alk.: a 02, rész es.:
Alkalmatlan az ajánlattevő a 02. rész esetén, ha
M1.: Nem rendelkezik legalább az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes, a közbeszerzés tárgyára (portás-éjjeli őr
szolgálat) vonatkozó ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy a minőségirányítás
érdekében tett intézkedések leírásával.
M2: Nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára (portás-éjjeli őr szolgálat) vonatkozó EN ISO 14001
környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséről szóló, akkreditált tanúsító által kiadott tanúsítvánnyal vagy
ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseiről szóló bizonyítékokkal.
M3: Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 db., legalább
8 hónapig tartó folyamatosan elvégzett, 3 db. objektumra vonatkozó és minimum havi 1.200 óra időtartamban
elvégzett portás-éjjeli őr szolgálati vagy őrzés-védelmi feladatok ellátását igazoló referenciával.
M4.: Nem ismerteti azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint:
- legalább 1 fő szakmai irányítást végző szakember, aki 3 éves portás-éjjeli őr szolgálati, vagy őrzés-védelmi
területen szerzett tapasztalattal, valamint a 2005. évi CXXXIII tv. és a törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.)
BM rendelet alapján a Rendőrség által kiadott személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére
jogosító érvényes igazolvánnyal rendelkezik.
- legalább 3 fő személy és vagyonőr, aki 3 éves portás-éjjeli őr szolgálati, vagy őrzés-védelmi területen szerzett
tapasztalattal, valamint a 2005. évi CXXXIII tv. és a törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet
alapján a Rendőrség által kiadott személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító érvényes
igazolvánnyal rendelkezik.
A 01, 02, részre történő ajánlattétel esetén a magasabb értékű alkalmassági követelményeknek való megfelelés,
egyben az alacsonyabb értékű alkalmassági követelményt is igazolja.
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.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempont: 01 rész esetén:
Legjobb ár – érték arány
1. ajánlati ár (Ft/fő/munkaóra) 60
2.Szakmai ajánlat: 40
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
0- 10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
A Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott Útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.) alapján:
I. részszempont esetén (ajánlati ár) a módszer az Útmutató 1. sz. melléklet A.1.b pontjának ba) alpontjában
meghatározott fordított arányosítás, a következő képlet alkalmazásával:
II. Részszempont: Szakmai ajánlat
II. részszempont 2.1.-2.2 alszempontjai vonatkozásában: Az Útmutató 1. sz. melléklet 2. pontjában
meghatározott sorba rendezés, amelynek értelmében az egyes ajánlatok 2.1., 2.2. alszempont szerinti
tartalmi elemei az összes ajánlat azonos tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjében elfoglalt helyük
szerint érnek el helyezést.
2.1. A személy- és vagyonőrök ellenőrzésére - a jelen szerződés keretében - alkalmazni kívánt módszerek,
műszaki megoldások ismertetése, ezen módszerek és megoldások kidolgozottságának mértéke és szakmai
megfelelősége (20 súlyszám)
2.2. A jelen szerződés keretében alkalmazni kívánt személy- és vagyonőrök toborzási, kiválasztási,
felkészítési és munkába állítási eljárása folyamatának, módszerének ismertetése, ezen folyamatok és
módszer kidolgozottságának mértéke és szakmai megfelelősége (20 súlyszám)
A 2.1. alszempont szerinti tartalmi elemek értékelése során a bíráló bizottság tagjai a következő
szempontok alapján mérlegelik azok - az összes ajánlat azonos tartalmi elemeihez viszonyított - sorrendjét:
- a személyi ellenőrzés módszere, gyakorisága, valamint az ellenőrzés dokumentálási formája
- a műszaki eszközökkel történő ellenőrzés módszere, illetve az, hogy mennyire képes kiszűrni az esetleges
mulasztásokat, valamint az ellenőrzés dokumentálási formája
- az adminisztrációs eszközökkel történő ellenőrzés módszere, hatékonysága, valamint az ellenőrzés
dokumentálási formája
- a mulasztások azonnali helyszíni és utólagos kezelése, és a későbbiekben történő megelőzésének
módszere, valamint a mulasztások esetén az ajánlattevő által vállalt kompenzáció, javítás, stb.
Ajánlatkérő számára kedvezőbb, ha:
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- a személyi ellenőrzés módszere minél megbízhatóbb, gyakorisága minél sűrűbb és az ellenőrzés
dokumentálási formája minél részletesebb
- a műszaki eszközökkel történő ellenőrzés módszere minél megbízhatóbb, minél nagyobb mértékben
képes kiszűrni az esetleges mulasztásokat és az ellenőrzés dokumentálási formája minél részletesebb
- az adminisztrációs eszközökkel történő ellenőrzés módszere minél megbízhatóbb, hatékonysága minél
nagyobb és az ellenőrzés dokumentálási formája minél részletesebb
- a mulasztások azonnali helyszíni és utólagos kezelése, és a későbbiekben történő megelőzésének
módszere, valamint a mulasztások esetén az ajánlattevő által vállalt kompenzáció, javítás minél
hatékonyabb.
A 2.2. alszempont szerinti tartalmi elemek értékelése során a bíráló bizottság tagjai a következő
szempontok alapján mérlegelik azok - az összes ajánlat azonos tartalmi elemeihez viszonyított - sorrendjét:
- a személy- és vagyonőrök megbízhatóságának, személyiségének és szakmai felkészültségének felmérési
módszere mennyire szűri ki már előzetesen az alkalmatlan, vagy egyéb okból nem megfelelő személy- és
vagyonőröket
- a személy- és vagyonőrök szolgálatba állítása előtti felkészítésekor hogyan és milyen módszerekkel
biztosítja azt, hogy a személy- és vagyonőr feladatát, a helyszínt, stb. teljes körűen ismerje, és a szolgálatot
zökkenőmentesen felvegye
- a már szolgálatba állt személy- és vagyonőrök esetében a továbbképzés és a változáskövető oktatás
módszere és gyakorisága
- a már szolgálatba állt személy- és vagyonőrök esetében milyen módszerekkel biztosítja azt, hogy a
személy- és vagyonőr késlekedés nélkül, azonnal tudomást szerezzen a megrendelő vagyonvédelmet
érintő intézkedéseiről
Ajánlatkérő számára kedvezőbb, ha:
- a személy- és vagyonőrök megbízhatóságának, személyiségének és szakmai felkészültségének felmérési
módszere minél nagyobb mértékben már előzetesen kiszűri az alkalmatlan, vagy egyéb okból nem
megfelelő személy- és vagyonőröket
- a személy- és vagyonőrök szolgálatba állítása előtti felkészítésekor alkalmazott módszerek minél
nagyobb mértékben biztosítják azt, hogy a személy- és vagyonőr feladatát, a helyszínt, stb. teljes körűen
ismerje, és a szolgálatot zökkenőmentesen felvegye
- a már szolgálatba állt személy- és vagyonőrök esetében a továbbképzés és a változáskövető oktatás
módszere minél hatékonyabb és gyakorisága minél nagyobb
- a már szolgálatba állt személy- és vagyonőrök esetében alkalmazott módszerek minél rövidebb idő alatt
biztosítják azt, hogy a személy- és vagyonőr tudomást szerezzen a megrendelő vagyonvédelmet érintő
intézkedéseiről.
A 2.1.-2.2. alszempont szerinti tartalmi elemek értékelése során a bíráló bizottság közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelemmel rendelkező tagja(i) az ajánlatokat sorba rendezi(k), első helyre rangsorolva a
véleménye(ük) szerint legjobb ajánlatot.
Az elért helyezések pontszámokká történő átalakítása az alábbiakban meghatározott módszer szerint
történik.
Az ajánlatok 2.1.-2.2. alszempont szerinti tartalmi elemei az egyes szakmai ajánlatok kidolgozottságának
egymáshoz viszonyított mértéke és egymáshoz viszonyított szakmai megfelelősége alapján kapnak
pontot.
A sorba rendezés szerint első helyre rangsorolt ajánlat 100 pontot kap, a második helyre rangsorolt ajánlat
80 pontot, a harmadik helyre rangsorolt ajánlat 60 pontot, a negyedik helyre rangsorolt ajánlat 40 pontot,
az ötödik helyre rangsorolt ajánlat 20 pontot, minden további ranghelyre sorolt ajánlat 10-10 pontot kap.
Ajánlatkérő több ajánlattevőnek is adhat azonos helyezési számot, amely esetben valamennyi azonos
helyezési számmal rendelkező ajánlattevő megkapja az adott helyezési számhoz tartozó pontértéket.
Ezen pontok az alábbi képletbe kerülnek behelyettesítésre:
Amennyiben ajánlattevő szakmai ajánlata valamely, a 2.1.-2.2 bírálati alszempontokhoz előírt kötelező
tartalmi elem bemutatását nem tartalmazza, és ily módon hiányosan kerül benyújtásra, úgy az az
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ajánlatának - figyelemmel arra, hogy a szakmai ajánlat, mint bírálati szempont nem hiánypótolható érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő az értékelési pontszámot megszorozza az adott rész- illetve alszemponthoz tartozó
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat jeleníti meg a legjobb ár-érték
arányt, amelynek összpontszáma a legmagasabb.
A 02 rész esetén az értékelési szempont: legalacsonyabb ár.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 222 - 546526
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok ellátása 1. rész
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 - 020428 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
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 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)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Portás-éjjeli őr szolgálati feladatok ell 2. rész
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:
2021/01/01 ( 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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FontiTech-Elit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44482705
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: fontitechbp@gmail.com
Telefon: +36 703686214
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 151677120
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 151568780
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(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.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A II.1.7) pontban a beszerzés végleges összértéke (2021. és 2022. év a 20 % opcióval növelt mennyiség)
került feltüntetésre. Az egységár 1 399 Ft/fő/óra.
Az ajánlattevők neve, címe és az adószáma:
1.számú rész, Őrzés-védelmi feladatok ellátása:
- "BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt., 1145 Budapest, Torontál utca 34., Adószáma: 10947320-2-42
- CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt és Amonta Kereskedelmi és Ügynöki Kft. közös ajánlattevők, 1149 Budapest,
Angol u. 77.; 1138 Budapest, Váci út 152-156., Adószám: 12698084-2-44; 10419007-2-41;
- EUK- Holding Kft., 1011 Budapest, Aranyhal utca 4. fszt. 1., Adószáma: 14896109-2-41;
- Perfect Protection Solutions Hungary Zrt. és Bank Biztonság Bizalom Zrt. közös ajánlattevők, 1106
Budapest, Jászberényi út 24-36. 4. em., 1181 Budapest Darányi Ignác Utca 12., Adószáma: 24851862-2-42,
Adószáma: 12192045-2-43;
- Polőr Kft., 1196 Budapest, Ady Endre út 51., Adószáma: 12955945-2-43;
- TO-KEN 2005 Patrol Kft., 2022 Tahitótfalu, Pollack Mihály utca 15.sz., Adószáma: 13863656-2-13;
- Top Cop Security Zrt., 1119 Budapest, Zsombor utca 15., Adószáma: 12786293-2-43;
A rész eredménytelenségének indoka:
A legjobb ár-érték arányú ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, így az eljárás a
Kbt. 75. §. (2) bekezdése b) pontja alapján eredménytelen.
2.számú rész Portás-éjjeli őr szolgálati feladatok ellátása:
- "BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt., 1145 Budapest., Torontál utca 34. adószám: 10947320-2-42
- Aegis General Kft., 1162 Budapest, Fahéj utca 34., Adószáma: 25090053-2-42
- CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt és Amonta Kereskedelmi és Ügynöki Kft. közös ajánlattevők, 1149 Budapest,
Angol u. 77.; 1138 Budapest, Váci út 152-156., Adószám: 12698084-2-44; 10419007-2-41
- EUK- Holding Kft., 1011 Budapest, Aranyhal utca 4. fszt. 1., Adószáma: 14896109-2-41
- Perfect Protection Solutions Hungary Zrt., 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 4. em., Adószáma:
24851862-2-42
- Polőr Kft., 1196 Budapest, Ady Endre út 51., Adószáma: 12955945-2-43
- TO-KEN 2005 Patrol Kft., 2022 Tahitótfalu, Pollack Mihály utca 15.sz., Adószáma: 13863656-2-13
- Top Cop Security Zrt., 1119 Budapest, Zsombor utca 15., Adószáma: 12786293-2-43;
- FontiTech-Elit Kft., Magyarország 1141 Budapest, Szugló Utca 82., Adószáma: 25090510-2-42;
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
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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:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
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(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Eötvös Loránd Tudományegyetem (0644/2021)
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: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehérvári Andrea
Telefon: +36 302740733
E-mail: fehervari.andrea@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.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/EKR000019532021/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:
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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/EKR000019532021/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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
HPC cluster bővítés az ELTE részére
Hivatkozási szám: EKR000019532021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

504

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „HPC cluster bővítés az ELTE részére”, vagy a 321/2015. (X.
30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben
egyenértékű termékek beszerzése:
5 db HPC cluster (szerverszámítógép) bővítés, meglévő Lenovo ThinkSystem konfigurációval kompatibilis
computing node, szabvány 19" rackbe szerelhető kialakítás,(Max.: 1U)
Jótállás: min 36 hónap.
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.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott
paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az
eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági
engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi
adót.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra
alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított)
termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem
demo készülék, termék ajánlható meg. Az Árunak CE jelöléssel, vagy forgalomba hozatali engedéllyel vagy
gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie.
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
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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 részekre bontás műszaki és gazdasági szempontból
észszerűtlen lenne. A beszerzés célja azonos gyártmányú és típusú eszközök beszerzése, így nem indokolt
a részajánlattétel lehetőségének biztosítása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
HPC cluster bővítés az ELTE részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: ELTE – SEK 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „HPC cluster bővítés az ELTE részére”, vagy a 321/2015. (X.
30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben
egyenértékű termékek beszerzése:
5 db HPC cluster (szerverszámítógép) bővítés, meglévő Lenovo ThinkSystem konfigurációval kompatibilis
computing node, szabvány 19" rackbe szerelhető kialakítás,(Max.: 1U)
Jótállás: min 36 hónap.
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.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott
paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, az
eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági
engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi
adót.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra
alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított)
termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem
demo készülék, termék ajánlható meg. Az Árunak CE jelöléssel, vagy forgalomba hozatali engedéllyel vagy
gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00018
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 (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 fennállnak. Ajánlatkérőnek, a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja
alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró
ok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK előírja, hogy a Kbt. 114/A.§ szerinti bírálat keretében a
kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró
okok fenn nem állását a Kbt. 114/A. § a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 67.
§ (4) és a bekezdése alapján ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezeteknek
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ugyanúgy meg kell felelniük a kizáró okoknak, mint az Ajánlattevőknek; a rájuk vonatkozó igazolási
módokat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése tartalmazzák.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozókra vonatkozó igazolási módot a Kbt. 67. § (4)
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 17. § (2) bekezdései tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében
foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AK előírja, hogy a Kbt. 114/A.§ szerinti bírálat keretében
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatukban nyújtsák be.
M/1: Ajánlattevőnek/az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg
szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelést vagy ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- teljesítés idejét (kezdő- és végdátum év, hó, nap bontásban);
- szállítás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés megállapítható legyen;
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, az információt adó nevét és elérhetőségét;
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása
érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (1a) bekezdés a) pont pontja alapján három év teljesítései alatt az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket érti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11)-(12), a Kbt. 69. § (11a), 114/A. § (1), (3) és
(4) bekezdésekre, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3)
bekezdése.
Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerinti szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását
a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített
ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább 1 (egy) darab szerver
eladására (szállítására) vonatkozó szerződésszerűen teljesített 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
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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 nettó szerződéses ellenértékének 0,5%-a/naptári nap, max 15%-a, amely elérése esetén
Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni ill. a szerződést felmondani;
Meghiúsulási kötbér, a nettó szerződéses ellenértékének 30%-a;
Jótállás: 36 hónap, Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUFban történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámlázás lehetősége nem biztosított. A kifizetésre
vonatkozó jszok: 2015.évi CXLIII. tv., 272/2014. (XI. 5.) Kr, 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes
fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
Forrás: európai uniós forrás: EFOP-4.2.1-16-2017-00018 projekt terhére, utófinanszírozás, 100%-os
támogatási intenzitás. A kifizetés pénzneme HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását 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
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
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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: 2021/01/27 (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: 2021/01/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000019532021/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a, különös figyelemmel az (1), (b)-(1c)
bekezdésekben foglaltakra.
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:
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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
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: − Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági követelmény szerinti feltételt és igazolási módját a
minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítésiszempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.
− Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
− Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak
megfelelően:
o Felolvasólap;
o Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. alapján (ajánlattételi nyilatkozat);
o Nyilatkozat kizáró okok tekintetében;
o a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) pont alapján;
o Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
(Kbt. 67. § (4) bek. alapján)
o Nyilatkozat folyamatban lévő változás bejegyzésről;
o Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (nyilatkozat az alvállalkozókról);
o Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (a kapacitást nyújtó szervezetekről);
o Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan
o Nyilatkozat az üzleti titokról;
o Megállapodás közös ajánlattételről – adott esetben
o Aláírási címpéldány(ok)
o Meghatalmazás - adott esetben
o Előszerződés - adott esetben
o Nyilatkozat az idegen nyelvű dokumentumok fordításról - adott esetben
o A megajánlott eszköz műszaki adatlapja, mely részletesen tartalmazza a megajánlott eszköz konfigurációját és
egységárát.
o Alkalmassági követelmények igazolása – M/1. Referencianyilatkozat/referenciaigazolás
− Ajánlatkérő a teljesítés során a Kbt. 27/A. § szerint jár el.
− Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
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− Értékelési szempont bemutatása: a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat
kiválasztása.
− Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
− Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén - az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
− A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő
szerint értendő. (CET)
− Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a közbeszről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók.
− FAKSZ: Ráti Angéla, 00784, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., 1123 Bp, Alkotás u. 50., Alkotás Point A épület, Email: rati.angela@electool.com
− AK a Kbt. 41. § (2) bek c) pontja, és (3) bek alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az
elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: eKr.).
− Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az aj.tételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a Kbt.
39. § (1) bek. megfelelően az elj. dok. az EKR rend. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére
biztosítja.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0652/2021)
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: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12056626
Postai cím: Róna Utca 174.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Szilvia
Telefon: +36 202699357
E-mail: varga.szilvia@nfi.hu
Fax: +36 14611332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfi.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/EKR001385072020/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:
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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/EKR001385072020/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) pont
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
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Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Utazásszervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001385072020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

514

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
63516000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási keretszerződés külföldi utazásszervezési szolgáltatások nyújtására és igénybevételére
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 közbeszerzési eljárás egy részből áll. Ajánlatkérő
a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy a beszerzendő szolgáltatás
megvalósítása során a felmerülő igények funkcionális egységet alkotnak. Az utazásszervező, mint
ajánlattevő, szolgáltatása az utazások teljeskörű megszervezésében manifesztálódik és a szakmai
tapasztalatok azt mutatják, hogy az utazásszervezéseket két vagy több külön társasággal megszervezni,
hátrányos ajánlatkérő részére, mert komoly szervezési anomáliákhoz vezet. Emellett a részekre bontás
gazdaságilag ésszerűtlen, a részajánlattétel korlátozásával elérhető előnyök (alacsonyabb megbízási
díj, kisebb adminisztrációs teher) jóval nagyobbak, mint a verseny korlátozásával járó hátrányok (kis- és
középvállalkozások kiszorulása a versenyből).
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Utazásszervezési szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

63500000-4

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
63510000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1145 Budapest, Róna utca 174.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő érdekkörében felmerülő külföldi utazások és hozzájuk kapcsolódó utazásszervezési
szolgáltatások nyújtása.Az utazásszervezési szolgáltatás keretében nyertes ajánlattevő feladata:
1.) Repülőjegy beszerzése és kiállítása
2.) Repülőtéri VIP váró előzetes foglalása
3.) A bécsi repülőtéren parkolás, parkoló kártya eseti megrendelése
4.) Nemzetközi vasútjegy- és helyjegy beszerzése és megküldése, útvonal ajánlat
5.) Egyéb jegyek (hajó, busz, egyéb jegyek) beszerzése és megküldése,
6.) Nemzetközi szállásfoglalás
7.) Városkártya foglalása
8.) Kapcsolódó szolgáltatások (autóbérlés, vízumügyintézés, transzferek stb.) ügyintézése, biztosítása.
Ajánlatkérőnél évente max. 100 utazás (1fő, 1 alkalom=1 utazás) kerül megszervezésre, melyből átlagosan
5 utazás történik Európai Unión kívüli úti célra.
Nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő eseti megbízása alapján az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtania:
1. Ajánlatkérő részére a hivatalos utazásokhoz kapcsolódó menetjegyek beszerzése:
- Repülőjegy értékesítés a megrendelésben foglaltak alapján turista vagy business osztályon
(hagyományos és diszkont repülőjegy). Ehhez kapcsolódóan útvonal-terv bemutatása, a foglalások
visszaigazolása 24 órán belül (szükség esetén azonnal) a járatszámok, időpontok, foglalási kód
megjelölésével, elektronikus jegyek megküldése, online check in és beszállókártya elkészítése és
megküldése. Az utazások igényelt időpontjának betartásával minden esetben a legkedvezőbb árú
repülőjegyet kell választani.
- Nemzetközi vasúti menetjegyek értékesítése, beleértve a hely-, hálókocsi- és couchette jegyeket.
- Hajójegyek, autóbuszjegyek és egyéb menetjegyek értékesítése.
2. A hivatalos utazásokhoz kapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatások nyújtása:
- Szállásfoglalás az ajánlatkérő által igényelt, megfelelő színvonalú, kedvező árú, legalább 3 csillagos
szállodákban. Amennyiben az ajánlattevő saját szerződése alapján előnyösebb áron tud azonos színvonalú
szolgáltatást beszerezni, úgy abban az esetben ezen szolgáltatást köteles ajánlatkérő részére felkínálni.
- Kedvezményes repülőtéri transzferek.
- Vízumügyintézés.
- Gépkocsi bérlés külföldön, a rendelkezésre álló lehetőségek közül a legelőnyösebb feltételek mellett.
- Repülőtéri VIP váró előzetes foglalása.
- A bécsi repülőtéren parkolás, parkoló kártya eseti megrendelése.
- Városkártya foglalása.
A megbízási keretszerződés keretösszege 65.000.000 Ft+ÁFA, azaz hatvanötmillió forint + ÁFA.
Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget kimeríteni. A nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy
amennyiben a keretszerződésben meghatározott időtartam lejártakor az általa nyújtott szolgáltatások
ellenértéke nem érte el a keretösszeget, úgy a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő
bevételkiesés az ő kockázatát képezi. A nyertes ajánlattevő kijelenti, hogy nem él az ajánlatkérővel
szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő
bevételkiesése miatt.
(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 Megrendelés visszaigazolási ideje a megrendeléstől számítva (minimum: 1
óra,maximum 24 óra) (óra) 15
2 Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 15
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / 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 igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatályát egyoldalú írásbeli
jognyilatkozattal jogosult legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítani.
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
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek
megfelelő ajánlatokat a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja alapján értékeli [Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontja] az alábbiak szerint:
Adható pontszám alsó és felső határa 0-100.
Értékelési részszempont Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 70
2. Megrendelés visszaigazolási ideje a megrendeléstől számítva (minimum: 1 óra,maximum 24 óra) (óra) 15
3. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 15
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában az értékeket tól-ig kategóriával adja meg, úgy ajánlatkérő az
értékelés során a kedvezőtlenebb értéket veszi figyelembe
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés:
Az első értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb árat tartalmazó) ajánlat
a maximális 100 pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő a Közbeszerzési
Hatóság Útmutatója (KÉ 2020. évi 60.szám; 2020. március 25.) alapján.
A 2. értékelési részszempont szerinti értékelés:
A második részszempont vonatkozásában a legkedvezőbb (a legrövidebb visszaigazolási határidőt
tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a pontskála alsó pontját (0 pont) pedig a
legkedvezőtlenebb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek
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különbségéhez viszonyítva kapnak pontot a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója 1. számú melléklet A. 1. Az
arányosítás pontja alapján.
A 2. értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb szint 1 óra.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a Megrendelés
visszaigazolási ideje a megrendeléstől számítva (minimum: 1 óra,maximum 24 óra) (óra) ajánlati elem
legkedvezőbb szintjével megegyező (1 óra) vagy annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt
az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
A 2. értékelési részszempont esetében a legkedvezőtlenebb szint 24 óra.
Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott Megrendelés visszaigazolási ideje a megrendeléstől számítva
(minimum: 1 óra,maximum 24 óra) (óra) 24 óra, úgy ajánlatkérő az értékelési ponthatár alsó határával
azonos számú pontot ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott
Megrendelés visszaigazolási ideje a megrendeléstől számítva (minimum: 1 óra,maximum 24 óra) (óra)
meghaladja a legkedvezőtlenebb szintet (24 órát), úgy az ajánlat érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján.
A 3. értékelési részszempont szerinti értékelés:
A harmadik részszempont esetében ajánlatkérő a pontozásos (abszolút) értékelési módszert alkalmazza a
Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2020. évi 60.szám; 2020. március 25.) alapján. Amennyiben adott
részszempontban megadott feltétel teljesül, az az ajánlat a maximális 100 pontot kapja. Amennyiben
adott részszempontban megadott feltétel nem teljesül az az ajánlat a minimum 0 pontot kapja.
Az összes pontszám meghatározása:
Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként
így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. A nyertes ajánlattevő (a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlat) az, akinek ajánlata a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos
pontszám esetén az alacsonyabb összegű Nettó ajánlati ár (Ft)értékelési részszempontra adott ajánlat
kerül nyertes ajánlatként elfogadásra.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely az
előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel (amivel) szemben valamely kizáró ok az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
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) alpontjában foglaltak szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 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. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17 . §
(2) bekezdése szerint, hogy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem
állnak fenn a fenti kizáró okok. (adott esetben) 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
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közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 64.
§ (1) és (2) bekezdése szerint bármely fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó
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 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, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. §
(5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A Közbeszerzési Hatóság a 188.
§ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát a gazdasági szereplő (ajánlattevő)
az ajánlattal egyidejűleg köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében említett
igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.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. Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint előírja,
hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Az ajánlatkérő köteles
megállapítani, hogy mely ajánlat 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.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében
kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését 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. A Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)–(9) bekezdés, valamint a 114. § (2)
bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
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/ A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 23. §-a alapján a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és
befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,referenciát
adó személy neve, elérhetősége, a szolgáltatás (szerződés) tárgya,mennyisége, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat
érvénytelen, és hogy van-e olyan
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gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az
értékelési szempontok szerint értékeli. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését
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. Közös ajánlattétel
esetén a műszaki, illetve 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. 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 az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)–(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben M.1/ nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év összességében minimum
70 utasnap értékesítést igazoló, előírás és szerződésszerűen teljesített, a jelen közbeszerzés tárgya
(utazásszervezési szolgáltatások) szerinti referenciával (referenciákkal). Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a
teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
a szerződés részteljesítéseként valósult meg.A Kbt. 65.§ (6) bekezdése 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 referencia több, de legfeljebb 5 db
szerződéssel is teljesíthető.
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 szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Hibás/késedelmi teljesítési kötbér: alapja a hibásan vagy késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó
ellenértéke, mértéke 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: alapja a meghiúsulással érintett szolgáltatás nettó ellenértéke, mértéke 30 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 2015. évi CXLIII. tv. (különösen Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)
bekezdés) és 2013. évi V. tv. (különösen Ptk. 6:130. § és 6:155. § (1)bekezdés)
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A megbízási díjak leszámlázása a tárgyhónapot követően havonta utólag egy alkalommal történik. A
Megbízott a számláját a Megbízó nevére és címére köteles kiállítani és megküldeni. A Megbízott által a
Megbízó nevére kiállított valamennyi számlának formai és tartalmi szempontból maradéktalanul meg kell
felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak illetve a jelen szerződés rendelkezéseinek. A Megbízott minden
számlát egy eredeti példányban köteles benyújtani. E-számla benyújtása megengedett. Megbízó 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. (Kbt. 27/A. §)Fizetési határidő:számla keltét követő 30 nap.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és ajánlatkérő nem teszi lehetővé.(Kbt.35.§ (8)-(9)bek.)
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:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Hibás/késedelmi teljesítési kötbér: alapja a hibásan vagy
késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke, mértéke 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: alapja a
meghiúsulással érintett szolgáltatás nettó ellenértéke, mértéke 30 %-a.
2. Nyertes ajánlattevőnek meg kell felelnie a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában előírt
feltételeknek, és e tevékenységét köteles a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatalánál a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint bejelenteni.
3. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályáig fennálló, érvényes szakmai felelősségbiztosítással kell
rendelkeznie, amelynek limitje minimum 2 millió Ft/káresemény, illetve minimum 20 millió Ft/év.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a bejelentés és a biztosítás részletes feltételeit 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
(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
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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: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása
elektronikusan történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan
történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
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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:
Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik.(Kbt.76.§(2) bek. c)pontja). Lásd:
II.2.13) További információ: 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. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint.
2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
előírásokat a Kbt. 41/A.-B. §-ai tartalmazzák.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a 68.§ (4) bek. szerinti információkat.
6. Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
— az ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),
vagy a 2006.évi V.törvény 9.§(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek
megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító
erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-mintát),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos
meghatalmazást.
7.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló
nyilatkozatát(nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást is csatolni kell.
8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt.66.§(2) (6)bek. szerinti nyilatkozatait.(A Kbt.66.§(6)bek-re
vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.)
9. Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített
üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
10. 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.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
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12.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus
Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
13. Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell benyújtani az alábbi nyilatkozatokat,dokumentumokat:
-felolvasólap
-Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat kizáró okok tekintetében
-Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
- Kbt.62. § (1)bekezdésének kb) pontja tekintetében tett nyilatkozat
-Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
-Kbt. 66. § (6)bekezdése szerinti nyilatkozat
- Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat
-Nyilatkozat üzleti titokról
14. A III.1.3) M.1 pont szerinti alkalmassági feltétel a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
15. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(8)
bekezdésének megfelelően.
16. A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
17. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő által cégszerűen aláírt,ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentáció
formanyomtatványaként rendelkezésre bocsátott részletes ártáblázatot.
18. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatát, mely szerint a megkövetelt szakmai
felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő szakmai felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti
tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
19.Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:dr. Körmendi Miklós (00298)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Óbudai Egyetem (0591/2021)
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: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76167195
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopasz Gábor
Telefon: +36 703888077
E-mail: kozbeszerzes@kopaszgabor.hu
Fax: +36 16665755
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-obuda.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/EKR001349052020/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:
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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/EKR001349052020/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: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
Felújítási és karbantartási munkák
Hivatkozási szám: EKR001349052020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

526

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
53967 m2 nettó szintterület vonatkozásában a következő kivitelezési, felújítási és karbantartási építési
munkák elvégzése: oktatási, tanulmányi, kollégiumi helyiségek, jóléti célokat szolgáló ingatlanok
(tantermek, előadók, laboratóriumok, műhelyek, munkaszobák, tárgyalók, lakószobák, közlekedők,
speciális helyiségek, vizesblokkok, technológiai terek, raktárak) vonatkozásában
- Épületbontás és bontási munka, földmunka,
- Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák,
- Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül,
- Villamos szerelési munka,
- Szigetelési munka,
- Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka,
- Vakolás,
- Asztalos- és ácsipari szerelés,
- Padló- és falburkolás,
- Festés és üvegezés,
- Ideiglenes melléképítmények, felvonulási létesítmények,
- Dúcolás, földpart- megtámasztás,
- Zsaluzás és állványozás,
- Takarítási munkák,
- Irtás, föld- és sziklamunkák,
- Síkalapozás,
- Kert- és parképítési munkák,
- Helyszíni beton és vasbeton munkák,
- Előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése, szerelése,
- Falazás és egyéb kőművesmunkák,
- Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése,
- Ácsmunkák,
- Vakolás és rabicolás,
- Szárazépítés,
- Tetőfedés,
- Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése,
- Bádogozás,
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- Épületasztalos szerkezetek elhelyezése,
- Épületlakatos szerkezetek elhelyezése,
- Üvegezés,
- Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás),
- Szigetelés,
- Árnyékoló szerkezetek beépítése,
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés,
- Gyengeáram, épületfelügyelet és –automatika,
- Tűz- és füstvédelem,
- Épületgépészeti csővezetés szerelése,
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
- Szellőztető berendezések szerelése,
- Légkondicionáló berendezések szerelése,
- Hűtési berendezések szerelése,
rezsióradíj alapú szerződés keretében történő kivitelezése a Dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült érték:
80000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő részajánlat tételre lehetőséget nem biztosít,
mivel a rezsióradíj alapú feladatok jelentős része előre nem meghatározható, a feladatok elvégzése bár
egymástól különböző teljesítési címeken történik, de azok földrajzilag és szervezetileg egy egységet
alkotnak, így a feladatok ajánlatkérői meghatározása és ajánlattevői teljesítése is egységet képez,
így az eljárás részekre nem bontható. A részekre történő ajánlattétel biztosítása a feladatok olyan
széttagolásához vezet, amelynek az árfelhajtó hatása jelentős.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Felújítási és karbantartási munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1034 Budapest, Bécsi u. 94-96.
1034 Budapest, Bécsi u. 96/b.
1034 Budapest, Doberdó u. 6 - 6 a.
1034 Budapest, Szőlő u. 2.
1065 Budapest, Podmaniczky u. 8.
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
1146 Budapest, Thököly út 74.
1146 Budapest, Thököly út 67.
1145 Budapest, Jávor utca 9.

Kiegészítő szójegyzék
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1085, Budapest, Mária utca 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
53967 m2 nettó szintterület vonatkozásában a következő kivitelezési, felújítási és karbantartási építési
munkák elvégzése: oktatási, tanulmányi, kollégiumi helyiségek, jóléti célokat szolgáló ingatlanok
(tantermek, előadók, laboratóriumok, műhelyek, munkaszobák, tárgyalók, lakószobák, közlekedők,
speciális helyiségek, vizesblokkok, technológiai terek, raktárak) vonatkozásában
- Épületbontás és bontási munka, földmunka,
- Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák,
- Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül,
- Villamos szerelési munka,
- Szigetelési munka,
- Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka,
- Vakolás,
- Asztalos- és ácsipari szerelés,
- Padló- és falburkolás,
- Festés és üvegezés,
- Ideiglenes melléképítmények, felvonulási létesítmények,
- Dúcolás, földpart- megtámasztás,
- Zsaluzás és állványozás,
- Takarítási munkák,
- Irtás, föld- és sziklamunkák,
- Síkalapozás,
- Kert- és parképítési munkák,
- Helyszíni beton és vasbeton munkák,
- Előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése, szerelése,
- Falazás és egyéb kőművesmunkák,
- Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése,
- Ácsmunkák,
- Vakolás és rabicolás,
- Szárazépítés,
- Tetőfedés,
- Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése,
- Bádogozás,
- Épületasztalos szerkezetek elhelyezése,
- Épületlakatos szerkezetek elhelyezése,
- Üvegezés,
- Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás),
- Szigetelés,
- Árnyékoló szerkezetek beépítése,
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés,
- Gyengeáram, épületfelügyelet és –automatika,
- Tűz- és füstvédelem,
- Épületgépészeti csővezetés szerelése,
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
- Szellőztető berendezések szerelése,
- Légkondicionáló berendezések szerelése,
- Hűtési berendezések szerelése,
rezsióradíj alapú szerződés keretében egyedi megrendelés alapján történő kivitelezése a szerződés időbeli
hatálya alatt, de legfeljebb nettó 80 000 000.- HUF keretösszegig a Dokumentációban részletezettek
szerint.
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(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 TERC Vip programban szereplő anyagárakból adott kedvezmény (százalék) 15
2 A jótállás megajánlott időtartama (hónap) 15
3 Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár szempont II.2.13. pont szerint / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ár értékelési szempont az alábbi két alszempontból áll.
1. Rezsióradíj (nettó HUF/munkaóra) súlyszáma: 40
2. Beszerezni tervezett anyagok és munkadíj összesített ára (nettó HUF) súlyszáma: 20
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 bármely kizáró ok fennáll, valamint akivel szemben bármely kizáró ok az eljárás
során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak,
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valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) alpontjában 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 ajánlatában nyilatkoznia kell arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására más
szervezetet.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a szerződés teljesítésében részt vevő építési
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A szerződés teljesítésében részt vevő építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek
szerepelnie kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a névjegyzékben szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett on-line Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban, így erre igazolást
nem kell becsatolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot.
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 ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az
ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő az ajánlatában köteles
továbbá benyújtani
M/1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § 2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb
- Épületbontás és bontási munka, földmunka, vagy
- Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák, vagy
- Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül, vagy
- Villamos szerelési munka, vagy
- Szigetelési munka, vagy
- Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka, vagy
- Vakolás, vagy
- Asztalos- és ácsipari szerelés, vagy
- Padló- és falburkolás, vagy
- Festés és üvegezés, vagy
- Ideiglenes melléképítmények, felvonulási létesítmények, vagy
- Dúcolás, földpart- megtámasztás, vagy
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- Zsaluzás és állványozás, vagy
- Takarítási munkák, vagy
- Irtás, föld- és sziklamunkák, vagy
- Síkalapozás, vagy
- Kert- és parképítési munkák, vagy
- Helyszíni beton és vasbeton munkák, vagy
- Előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése, szerelése, vagy
- Falazás és egyéb kőművesmunkák, vagy
- Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, vagy
- Ácsmunkák, vagy
- Vakolás és rabicolás, vagy
- Szárazépítés, vagy
- Tetőfedés, vagy
- Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, vagy
- Bádogozás, vagy
- Épületasztalos szerkezetek elhelyezése, vagy
- Épületlakatos szerkezetek elhelyezése, vagy
- Üvegezés, vagy
- Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás), vagy
- Szigetelés, vagy
- Árnyékoló szerkezetek beépítése, vagy
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés, vagy
- Gyengeáram, épületfelügyelet és –automatika, vagy
- Tűz- és füstvédelem, vagy
- Épületgépészeti csővezetés szerelése, vagy
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, vagy
- Szellőztető berendezések szerelése, vagy
- Légkondicionáló berendezések szerelése, vagy
- Hűtési berendezések szerelése,
tárgyú kivitelezésre, felújításra vagy karbantartásra vonatkozó építési beruházásának igazolását.
A referencia igazolásban meg kell adni legalább a kivitelezési, felújítási vagy karbantartási építési munka
tárgyát, valamint mennyiségét (a munkaterület mérete négyzetméterben kifejezve), a teljesítés idejét
(kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e. A korábbi építési munkák mennyiségének meghatározása kapcsán
az igazolásnak olyan részletességűnek kell lennie (Pl. felsorolás), amiből megállapítható az alkalmassági
minimum-követelményeknek való megfelelés. Munkaterület alatt ajánlatkérő azt a területet érti, amely
közvetlenül érintett volt az ajánlattevő által megvalósított kivitelezési, felújítási vagy karbantartási építési
munka során, az adott munkanem által.
M/2a) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § 2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
műszaki szakember végzettségét igazoló okiratot egyszerű másolatban.
M/2b) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § 2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
műszaki szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a műszaki szakember neve,
- a műszaki szakember végzettsége,
- a műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és
befejező időpontja év és hónap megjelöléssel,
- a műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli
többlet tapasztalata hónapokban,
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- a műszaki szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre
áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a
szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná.
Ajánlatkérő a teljesítés kezdő időpontján azt az időpontot érti, amikor ajánlattevő a teljesítést megkezdte,
befejező időpont alatt pedig a szerződésszerű teljesítést befejező utolsó napot. Irányadó a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (2b) bekezdés.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös
részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések
szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, de a Kbt. 65. §
(9) bekezdés szerint csak akkor, 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.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EKR szerinti
űrlapot az ajánlattevő nyújtja be, valamint csatolja a Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti meghatalmazást.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven
belül megkezdett időtartamban nem rendelkezik akár több szerződésből legalább 5000 négyzetméter
munkaterületen elvégzett kivitelezésre, felújításra vagy karbantartási építési munkára vonatkozó, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely során legalább az alábbi
munkanemek egyike került megvalósításra:
- Épületbontás és bontási munka, földmunka,
- Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák,
- Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül,
- Villamos szerelési munka,
- Szigetelési munka,
- Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka,
- Vakolás,
- Asztalos- és ácsipari szerelés,
- Padló- és falburkolás,
- Festés és üvegezés,
- Ideiglenes melléképítmények, felvonulási létesítmények,
- Dúcolás, földpart- megtámasztás,
- Zsaluzás és állványozás,
- Takarítási munkák,
- Irtás, föld- és sziklamunkák,
- Síkalapozás,
- Kert- és parképítési munkák,
- Helyszíni beton és vasbeton munkák,
- Előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése, szerelése,
- Falazás és egyéb kőművesmunkák,
- Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése,
- Ácsmunkák,
- Vakolás és rabicolás,
- Szárazépítés,
- Tetőfedés,
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- Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése,
- Bádogozás,
- Épületasztalos szerkezetek elhelyezése,
- Épületlakatos szerkezetek elhelyezése,
- Üvegezés,
- Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás),
- Szigetelés,
- Árnyékoló szerkezetek beépítése,
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés,
- Gyengeáram, épületfelügyelet és –automatika,
- Tűz- és füstvédelem,
- Épületgépészeti csővezetés szerelése,
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
- Szellőztető berendezések szerelése,
- Légkondicionáló berendezések szerelése,
- Hűtési berendezések szerelése.
M/2a és M/2b Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő műszaki szakembert,
aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet szerinti MV-É kategóriára előírt
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (azaz okleveles építészmérnök, illetve okleveles építőmérnök
végzettséggel és három év, vagy építészmérnök, illetve építőmérnök végzettséggel és négy év, a Korm. r.
11. § szerinti szakmai gyakorlati idővel), vagy azzal egyenértékű végzettséggel. Ajánlattevő nyertessége
esetén az M/2a és M/2b pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjáig bejegyzést kell nyerni a
Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában.
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:
Ajánlattevő késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér és jótállás vállalására köteles.
Ajánlatkérőt a keretszerződés alapján megrendelt adott feladatra vonatkozó nettó vállalkozói díj 2
% / nap, de maximum az adott feladatra vonatkozó nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő mértékű
késedelmi kötbér illeti meg a Dokumentációban meghatározottak szerint a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése
alapján, amennyiben vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Különböző
megrendelt feladatokkal kapcsolatban összesen 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelőt
azonnali hatályú felmondási jog és a meghiúsulási kötbér illeti meg.
Meghiúsulási kötbér mértéke nettó 4.000.000.- HUF. Amennyiben ajánlattevő a szerződést nem teljesíti
(a teljesítés lehetetlenné válása vagy a teljesítés megtagadása), úgy ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre
jogosult, amely esetben az ajánlatkérő a továbbiakban a teljesítést nem követelheti.
Nemteljesítésnek minősül, amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítésével különböző megrendelt
feladatokkal kapcsolatban összesen 30 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés
esetén, amennyiben az Ajánlatkérő hibátlan teljesítésre történő felszólításának – az ott meghatározott
határidőben – nem tesz eleget, vagy a teljesítés ezt követően sem felel meg a szerződésben,
jogszabályban, illetve a teljesítés során az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes
ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Ajánlatkérő jogosult az esedékessé
vált kötbér összegét a vállalkozói díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával. A kötbérigények
érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
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A nyertes ajánlattevő az ajánlata szerinti, de minimum 12 hónap jótállás vállalására köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beszerzés az Óbudai Egyetem saját költségvetéséből valósul meg.
Ajánlatkérő a szerződés alapján megrendelt adott feladat elvégzését követően a szerződés teljesítésének
elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő
fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban
köteles nyilatkozni. Nyertes ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül
kiállítani, majd az ajánlatkérő részére eljuttatni.
Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében
utólag fizeti meg a teljesítésért járó ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdéseiben foglaltak
szerint, a 322/2015. (X. 310.) Korm. rendelet 30. és 31. §-aiban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak szerint, 30 napos fizetési határidővel. Amennyiben alvállalkozó kerül bevonásra, akkor a
kifizetésre a Kbt. 135. § (3) bekezdés alapján alkalmazandó 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában
foglaltak lesznek az irányadóak.
Előleg igénylésére abban az esetben van lehetősége a nyertes ajánlattevőnek, ha egy megrendelt feladat
megvalósítása meghaladja a két hónapot (Kbt. 135. § (7) bekezdés). Ebben az esetben Ajánlatkérő
a megrendelt adott feladatra eső – általános forgalmi adó nélkül számított – a megrendelt feladat
ellenszolgáltatási összegének 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint kerül sor, amennyiben
azt a nyertes ajánlattevő igényli. Az előleg összege a szerződés alapján megrendelt adott feladatra eső
számlában kerül elszámolásra.
A szerződés alapján megrendelt adott feladat vonatkozásában ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget
nem biztosít. Tartalékkeret nem kerül kikötésre.
A fizetési késedelemre a Ptk. 6.155. § az irányadó.
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF. A részletes fizetési feltételeket a
dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé nyertes (közös) ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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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: 60 (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 elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében
a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek –
az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15. §- nak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) 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 ajánlatok értékelési szempontja az összességében legkedvezőbb ajánlat. Az egyes értékelési
szempontok részletes módszereit VI.3.9) pont 17. alpontja, valamint a dokumentáció tartalmazza.
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 nyertes ajánlattevő az ajánlat szerinti, de legalább 12 hónap jótállás vállalására
köteles. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvétel napja.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR szerinti felolvasólapot, valamint az EKR-ben a benyújtandó iratok
jegyzékében feltüntetett nyilatkozatokat és a Dokumentációban előírt nyilatkozatokat.
3. Az ajánlatban nem kell megjelölni sem azt a részt (részeket), sem a már ismert alvállalkozókat, amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
4. 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 nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről kell nyilatkozni.
5. Csatolni kell az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) a 2006. évi
V. törvény 9. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelő aláírási címpéldányát, kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját.
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6. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy közülük ki az, aki jogosult az EKR-ben
történő eljárásra. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint.
7. Hiánypótlási lehetőség a Kbt. 71. § szerint. Ajánlatkérő kizárja a hiánypótlást, ha ajánlattevő hiánypótlása során
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és erre tekintettel lenne szükséges
az újabb hiánypótlásra.
8. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként, akivel szemben a Kbt.
25. § (3) és (4) bekezdése szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
9. Ajánlatkérő a Kbt 81. § (4) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára
vonatkozó bírálatot az értékelését követően végzi el, így az értékelési sorrendben legkedvezőbb és/vagy az azt
követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5)
bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát azok értékelését követően végzi el, így az értékelési
sorrendben legkedvezőbb és/vagy az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a
bírálatot.
10. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Az eljárásra a magyar jog az irányadó. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden
igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentum ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
13. Ajánlatot HUF-ban lehet és kell megadni.
14. A felhívásban szereplő határidők vonatkozásában az egyezményes koordinált világidő szerinti közép-európai
idő (UTC+1) az irányadó.
15. Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
16. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a szakmai ajánlatot, mint árazott költségvetést excel és .pdf formátumban
a Dokumentációban meghatározottak szerint.
17. Az értékelés szempontja az összességében legkedvezőbb ajánlat. Valamennyi értékelési szempont esetén az
adható pontszám 0-10 pont. A rezsióradíj összege vonatkozásában az értékelés módszere a fordított arányosítás,
a beszerezni tervezett anyagok és munkadíjuk összege vonatkozásában az értékelés módszere a fordított
arányosítás, a TERC Vip kedvezmény százalékos értéke vonatkozásában az értékelés módszere az arányosítás, a
jótállás vonatkozásában az értékelés módszere az arányosítás, a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember
MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata vonatkozásában
az értékelés módszere az arányosítás. Az értékelés részleteit a Dokumentáció tartalmazza.
18. Ajánlattevő a Terc VIP program anyag-, illetve terméklistájából ajánlhat meg anyagot, terméket a
Dokumentáció részét képező szerződéstervezet 8. pontja szerint.
19. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a
meglévő felelősségbiztosítását köteles kiterjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződésre,
amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja a 10.000.000.- HUF/káresemény, illetve állandó
felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás
tartamára együttesen 30.000.000.- HUF mértéket.
20. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint.
21. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
22. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az EKR szerinti nyilatkozatminták más nyelven történő benyújtását.
23. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozza meg.
24. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kopasz Gábor, lajstromszáma: OO959, e-mail címe:
kozbeszerzes@kopaszgabor.hu, postacíme: 3515 Miskolc, Egyetemváros Pf. 56.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0554/2021)
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: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52063451
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.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/EKR001356072020/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:
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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/EKR001356072020/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 szerint
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: központi beszerző szerv védelem terén
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
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Microsoft szoftver licencek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001356072020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

541

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Microsoft szoftver licencek beszerzése” adásvételi szerződés keretében az alábbiak szerint:
1. 9EN-00092, Microsoft System Center Standard Edition - License & Software Assurance - 16 Core, vagy
azzal egyenértékű termék: 1 db
2. J5A-00107, Microsoft System Center Configuration Manager Client ML - SysCtrCnfgMgrCltML SNGL
LicSAPk OLP NL PerOSE, vagy azzal egyenértékű termék: 150 db
3. 312-04405, Microsoft Exchange Server Standard 2019 - ExchgSvrStd 2019 SNGL OLP NL, vagy azzal
egyenértékű termék: 2 db
4. 381-04492, Microsoft Exchange Standard CAL - ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL, vagy azzal
egyenértékű termék: 130 db
5. 6VC-03748, Microsoft Windows Remote Desktop Services 2019 Sngl OLP 1License NoLevel UsrCAL, vagy
azzal egyenértékű termék: 75 db
6. HAV-00121, Microsoft Windows 10 Pro (32/64 bites licenc, FPP-dobozos), vagy azzal egyenértékű
termék: 100 db
7. T5D-03225, Microsoft Office Otthoni és vállalati verzió (1PC/Mac 2019, FPP-dobozos), vagy azzal
egyenértékű termék: 100 db
8. 7NQ-00215, Microsoft SQL Server Standard Core Edition - License & Software Assurance - 2 Core
(SQLSvrStdCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd), vagy azzal egyenértékű termék: 4 db
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi a meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást.
Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy ajánlattevők más terméket is megajánljanak, azzal, hogy az ajánlatban
igazolni szükséges a konkrétan megjelölt termékkel minden tekintetben egyenértékű teljesítményt és
funkcionális működést. Ilyen termék megajánlása esetén ajánlattevő az egyenértékűség igazolására
nyújtson be olyan részletes termék leírást, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termék minden
tekintetben egyenértékű az ajánlatkérő által előírt termékkel.
Ajánlatkérő előírja, hogy az egyenértékűségi vizsgálathoz az ajánlatban biztosítani kell 30 napos teljeskörű
próbaverziót (letöltési linket), amellyel ajánlatkérő ellenőrizni tudja az egyenértékűségi igazolásban
szereplő adatok helyességét.
Ajánlatkérő az egyenértékűséget a teljes funkcionalitás mentén vizsgálja. A megajánlott terméknek 100%os kompatibilitással kell bírnia az Ajánlatkérő által meghatározott termék kapcsán.
Egyenértékűnek minősül a termék az azonos értékű műszaki jellemzőkön túlmenően, ha az ajánlatkérőnél
jelenleg működő, teljes mértékben Microsoft operációs rendszereken és MS Office irodai szoftver
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csomagokon alapuló szerver-kliens informatikai rendszerei ezekkel is átalakítás nélkül működtethetőek,illetőleg amennyiben nem, úgy az Eladó a kompatibilitás megteremtésével és a technológiaváltással
felmerülő valamennyi költséget viseli.
A megajánlott Microsoft licencek, kizárólag eredeti, teljes értékű, új, először értékesített, illetve hivatalos
forrásból származóak lehetnek. Ajánlatkérő nem tekinti egyenértékűnek a használt, "refurbished" licenc
verziókat.
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:
Szerver oldali Microsoft licencek (1)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

48000000-8

További tárgyak:
48200000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4. (VBÜ Zrt.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerver oldali Microsoft licencek (1), az alábbiak szerint:
9EN-00092, Microsoft System Center Standard Edition - License & Software Assurance - 16 Core, vagy azzal
egyenértékű termék: 1 db
(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 egységár (Ft/1 db licenc) / 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: vagy napban: 20
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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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.2.5) ponthoz: Indokolás a legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében: az ajánlatkérő igényeinek
a termékmegjelöléssel 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.
II.2.1) Elnevezés:
Szerver oldali Microsoft licencek (2)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48000000-8

További tárgyak:
48200000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4. (VBÜ Zrt.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerver oldali Microsoft licencek (2), az alábbiak szerint:
J5A-00107, Microsoft System Center Configuration Manager Client ML - SysCtrCnfgMgrCltML SNGL
LicSAPk OLP NL PerOSE, vagy azzal egyenértékű termék: 150 db
(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 egységár (Ft/1 db licenc) / 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: vagy napban: 20
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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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.2.5) ponthoz: Indokolás a legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében: az ajánlatkérő igényeinek
a termékmegjelöléssel 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.
II.2.1) Elnevezés:
Szerver oldali Microsoft licencek (3)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48000000-8

További tárgyak:
48200000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4. (VBÜ Zrt.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerver oldali Microsoft licencek (3), az alábbiak szerint:
312-04405, Microsoft Exchange Server Standard 2019 - ExchgSvrStd 2019 SNGL OLP NL, vagy azzal
egyenértékű termék: 2 db
(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 egységár (Ft/1 db licenc) / 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
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Időtartam hónapban: vagy napban: 20
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.2.5) ponthoz: Indokolás a legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében: az ajánlatkérő igényeinek
a termékmegjelöléssel 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.
II.2.1) Elnevezés:
Szerver oldali Microsoft licencek (4)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48000000-8

További tárgyak:
48200000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4. (VBÜ Zrt.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerver oldali Microsoft licencek (4), az alábbiak szerint:
381-04492, Microsoft Exchange Standard CAL - ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL, vagy azzal
egyenértékű termék: 130 db
(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 egységár (Ft/1 db licenc) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(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: 20
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.2.5) ponthoz: Indokolás a legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében: az ajánlatkérő igényeinek
a termékmegjelöléssel 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.
II.2.1) Elnevezés:
Szerver oldali Microsoft licencek (5)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48000000-8

További tárgyak:
48200000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4. (VBÜ Zrt.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerver oldali Microsoft licencek (5), az alábbiak szerint:
6VC-03748, Microsoft Windows Remote Desktop Services 2019 Sngl OLP 1License NoLevel UsrCAL, vagy
azzal egyenértékű termék: 75 db
(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 egységár (Ft/1 db licenc) / Súlyszám:
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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: 20
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.2.5) ponthoz: Indokolás a legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében: az ajánlatkérő igényeinek
a termékmegjelöléssel 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.
II.2.1) Elnevezés:
Kliens oldali Microsoft licencek (1)
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48000000-8

További tárgyak:
48620000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4. (VBÜ Zrt.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kliens oldali Microsoft licencek (1), az alábbiak szerint:
HAV-00121, Microsoft Windows 10 Pro (32/64 bites licenc, FPP-dobozos), vagy azzal egyenértékű termék:
100 db
(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 –
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egységár (Ft/1 db licenc) / 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: vagy napban: 20
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.2.5) ponthoz: Indokolás a legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében: az ajánlatkérő igényeinek
a termékmegjelöléssel 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.
II.2.1) Elnevezés:
Kliens oldali Microsoft licencek (2)
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48000000-8

További tárgyak:
48310000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4. (VBÜ Zrt.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kliens oldali Microsoft licencek (2), az alábbiak szerint:
T5D-03225, Microsoft Office Otthoni és vállalati verzió (1PC/Mac 2019, FPP-dobozos), vagy azzal
egyenértékű termék: 100 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egységár (Ft/1 db licenc) / 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: vagy napban: 20
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.2.5) ponthoz: Indokolás a legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében: az ajánlatkérő igényeinek
a termékmegjelöléssel 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.
II.2.1) Elnevezés:
Adatbáziskezelő kiszolgáló Microsoft licencek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48000000-8

További tárgyak:
48780000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4. (VBÜ Zrt.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adatbáziskezelő kiszolgáló Microsoft licencek, az alábbiak szerint:
7NQ-00215, Microsoft SQL Server Standard Core Edition - License & Software Assurance - 2 Core
(SQLSvrStdCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd), vagy azzal egyenértékű termék: 4 db
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(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 egységár (Ft/1 db licenc) / 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: vagy napban: 20
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.2.5) ponthoz: Indokolás a legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében: az ajánlatkérő igényeinek
a termékmegjelöléssel 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.
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 vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő
kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész vonatkozásában: A kizáró okok igazolása
körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §- ában,
valamint a Kbt. 114/A. § -ban foglaltakat. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán
az ajánlattevőknek ajánlatukban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem tartoznak a
Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőknek a Kbt.
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62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint kell igazolniuk.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) jelen eljárásban az igazolás
során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet
7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért
az ajánlattevő felel. Ajánlattevők kötelesek benyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Az alkalmassági követelményeknek és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésben foglalt kiegészítéssel.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
tartozik és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmasságot.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági
minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági
alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész vonatkozásában: A Kbt. 114./A §
(1) bekezdése szerint ajánlatkérő rögzíti, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőktől az ajánlatukban kéri be. Erre
tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69.
§ (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
M1. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a beszerzés
tárgyához illeszkedő, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbiakat tartalmazza:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely)
- a szállítás tárgya és mennyisége (a 2-8. rész vonatkozásában), az ellenszolgáltatás összege (kizárólag az 1.
rész vonatkozásában),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M1. alkalmassági követelményeket a Korm. rendelet 23. §-ban rögzített rendelkezés
figyelembevételével kell igazolni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelyek igazolása
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érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító
szervezet igénybevétele esetén 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven
(72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített referenciával az alábbiak szerint:
Az 1. Rész vonatkozásában legalább nettó 350.000,- Ft értékű Microsoft szerver oldali szoftver licenc (vagy
azzal egyenértékű) referencia
A 2. Rész vonatkozásában legalább 70 db Microsoft szerver oldali szoftver licenc (vagy azzal egyenértékű
termék)
A 3. Rész vonatkozásában legalább 1 db Microsoft szerver oldali szoftver licenc (vagy azzal egyenértékű
termék)
A 4. Rész vonatkozásában legalább 60 db Microsoft szerver oldali szoftver licenc (vagy azzal egyenértékű
termék)
Az 5. Rész vonatkozásában legalább 30 db Microsoft szerver oldali szoftver licenc
A 6. Rész vonatkozásában legalább 50 db Microsoft kliens oldali szoftver licenc
A 7. Rész vonatkozásában legalább 50 db Microsoft kliens oldali szoftver licenc
A 8. Rész vonatkozásában legalább 2 db Microsoft adatbázis kezelő kiszolgáló szoftver licenc
AK több szerződésből való teljesítést is elfogad. Egy referencia több rész vonatkozásában is felhasználható.
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:
- késedelmi kötbér nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti nettó ajánlati ár 1%-a /naptári nap mértékű
késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérő részére, ha olyan okból, amiért felelős, késedelmesen
teljesít. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 20%
- meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amiért a nyertes ajánlattevő felelős,
a nyertes ajánlattevő a nettó ajánlati ár 25 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles. Részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
A jótállás időtartama: a gyártó vagy forgalmazó által vállalt, de legalább az átadástól számított egy év
jótállási kötelezettséget biztosít.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően
jogosult számlát benyújtani a sikeres, hiánytalan átadás-átvételt követően a teljesített szállításról.
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdései szerint történik átutalással, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben
(Art.) foglalt feltételekre, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. AK hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ára, a
Kbt. 27/A. §-ra,
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési – és kötbérfeltételeket a KKD
részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
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Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítéséhez.
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
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/25 (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: 2021/01/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés alapján
az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő
órával később.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR
a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén
ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-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:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
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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 tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. alapján, elektronikusan kerül
lefolytatásra. A részletes szabályokat a KD tartalmazza.
2. Az 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 vagy .xls fájlformátumban,
(tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11.§ (1)
érelmében az EKR-ben az AK-nek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a
felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
4. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar
nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) szerinti eredménytelenségi okot
6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös
AT-k erre vonatkozó megállapodását.
7. AK az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Abban
az esetben, ha AT hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) alapján e gazdasági
szereplő tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
8. AK az M1. alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest szigorúbban határozta meg.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és
végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot
(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja
bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság
igazolására (így például: személyi igazolvány).
11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
12. AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell regisztrált Microsoft partneri minősítéssel
(Microsoft Certified Partner), melynek alátámasztására ajánlatában be kell nyújtania az erről szóló, a gyártó vagy
képviselője által kiállított igazolást, illetve amennyiben releváns, annak magyar nyelvű fordítását. Amennyiben
az ajánlattételkor AT nem rendelkezik ilyen minősítéssel, akkor nyilatkoznia szükséges a tekintetben, hogy ezen
minősítést legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig megszerzi és az erről szóló igazolást Ajánlatkérő részére a
szerződéskötés időpontjáig át kell adnia. Amennyiben ezen minősítést a szerződéskötés időpontjáig nem szerzi
meg AT, akkor Ajánlatkérő a szerződéskötéstől mindenféle jogkövetkezmény nélkül elállhat.
13. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (2), 66. § (6) szerinti nyilatkozatot, a kereskedelmi ajánlatot
14. A részletes tájékoztatást a benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok köréről a KKD. 18. pontja tartalmazza.
15. Az alvállalkozók bejelentése és bevonása vonatkozásában Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 138.§ (3) bekezdésére.
16. AK a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, erre tekintettel a bírálat egyszakaszos és
valamennyi dokumentumot az ajánlattétel időpontjáig kéri benyújtani.
17. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
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18. A szerződéskötés feltétele a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való
megfelelőségről szóló nyilatkozat megtétele.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (0560/2021)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest 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: Jakab Dorottya
Telefon: +36 14524504
E-mail: kozbeszerzes@budapestspas.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287592020/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:
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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/EKR001287592020/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
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
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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:
Vízszerelési segédanyagok beszerzése 2021
Hivatkozási szám: EKR001287592020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

559

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44161000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vízszerelési segédanyagok beszerzése 2020” összesen 501 féle vízszerelés során használt termék, a
24 hónapra vonatkozó tervezett mennyiség: 780,04 fm/m valamint 9374 db segédanyag beszerzése keretszerződésből történő lehívás (egyedi megrendelések) alapján.
A Megrendelő aktuális igényeinek megfelelően meghatározott mennyiségben történik a szállítás, eseti
megrendeléssel.
Ajánlatkérő a teljes keretösszeg lehívására a szerződés keretjellegéből eredően a Megrendelő nem köteles,
de jogosult.
II.1.5) Becsült érték:
1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
„Vízszerelési segédanyagok beszerzése 2020”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44161000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Központi raktár (1031 Budapest,
Rozgonyi Piroska utca 2/a)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vízszerelési segédanyagok beszerzése 2020” összesen 501 féle vízszerelés során használt termék, a
24 hónapra vonatkozó tervezett mennyiség: 780,04 fm/m valamint 9374 db segédanyag beszerzése
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- keretszerződésből történő lehívás (egyedi megrendelések) alapján. (A közbeszerzés mennyiségére
vonatkozó adatokat a Műszaki leírás - Árazatlan ártáblázata tartalmaz)
(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 Szállítási határidő (min.10 - max. 15 naptári nap)/(naptári napban megadva) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár/ (nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés hatályát veszti a nettó 50.000.000,- Ft keretösszeg kimerülésével,
illetve a 24 hónap lejártával.
A Keretszerződés a Vevő döntése alapján, az Eladó egyetértése esetén, közös megegyezéssel, egy
ízben legfeljebb 12 hónappal, meghosszabbítható a keretösszeg kimerülésének erejéig - változatlan
feltételekkel, amennyiben a teljes mennyiség lehívására nem került sor. Vevő a meghosszabbításra nem
köteles. A meghosszabbítás esetén az egyes egyedi megrendelések esetében az egyes termékek árát a
nyertes ajánlatban becsatolt beárazott ártáblázat alapján kell meghatározni.
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 igen
Opciók leírása: A Vevő a tervezett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal szerződéses kötelezettséget, a
teljes keretösszeg lehívására a szerződés keretjellegéből eredően a Megrendelő nem köteles, de jogosult.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő jelen lejárásban a részajánlattételt nem engedi. Indoklás: a beszerzésre kerülő termékek
szállítása, Ajánlatkérő korábbi szerződéses és közbeszerzési tapasztalatai alapján, egy szerződés keretében
teljesíthető, ezáltal a részajánlattétel lehetőségének biztosítása nem szolgálná a hatékony és felelős
gazdálkodás elvét.
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A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó
magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1)-(2)
bekezdésekben foglalt kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (1)-(2)
bekezdéseinek, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozattal kell
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 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 alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a nem Magyarországon
letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell
igazolnia.
A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges
igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen
ajánlattételi felhívás megküldésének napja. A kizáró okokra és az és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig,
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi.
Öntisztázással kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésre.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján 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.
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 felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. §
(2) bekezdésére, miszerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő (vagy ha az előírt
alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni
Ajánlattevő, akkor az érintett szervezet) csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő (vagy ha az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni Ajánlattevő, akkor az érintett szervezet) az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése
szerinti felhívására köteles benyújtani.
P/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóit.
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Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének ideje
alatt szerzett, közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben
az esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működésének ideje alatt szerzett, közbeszerzés tárgyából
származó árbevétele nem éri el a nettó 20.000.000,- Ft-ot.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni
az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az adózott eredménye az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
időszakában több mint egy évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha a közbeszerzés tárgyából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 20.000.000,- Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére,
miszerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő (vagy ha az előírt alkalmassági
követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni AT, akkor
az érintett szervezet) csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni.
AT (vagy ha az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva
kíván megfelelni AT, akkor az érintett szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az AK a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
M/1: Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett, és a vizsgált
időszak alatt befejezett szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti teljesítésre
vonatkozó igazolást/nyilatkozatot - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján ,figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.§ -ra,- legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett szállítás tárgya és mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés-befejezés év/hónap/nap);
- nyilatkozat a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségről;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1 alkalmassági 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 AT saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak
a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

563

alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen résztvesz a szerződés teljesítésében, az AK a szerződés
teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak
megfelel.
A nyertes közös AT-ként teljesített referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben
részt vett közös AT részéről az ismertetett teljesített szállítás tekintetében olyan arányban köteles
elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést:
Az AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az
igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt
kizáró okok nem állnak fenn:
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. §
(6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint Kbt. 41/A. §-ára. A referenciának
rendelkeznie kell a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a KR 21.§(1) bek. a) pontja alapján az alk. minimumköv.nek megfelelően részletezett tartalommal.
AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt
dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
Felhívjuk Ajánlattevők szíves figyelmét az alk. követelményt kizárólag csővezetékek és kapcsolódó
termékek (vízszerelési anyagok) forgalmazásából származó szolgáltatás nyújtásának teljesítéséből
származó referenciával igazolhatja, egyéb tárgyból származó referenciával az alk. köv. nem igazolható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 6 éven belül megkezdett és a vizsgált időszak alatt befejezett,
szerződésszerűen teljesített, összesen 7.000 db és 500 fm csővezetékek és kapcsolódó termékek
(vízszerelési anyagok) forgalmazásából származó referenciával.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződés, vagy megrendelés bemutatásával is igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Kbt. 117.§ (2) szerinti sajátos szabályok:
1. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatakor a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdés szerinti sorrendet alkalmazza.
2. Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan költségvetésben,- hivatkozva a
Kbt. 117.§ (7) bekezdésére ,- az ajánlatkérő igényének pontosítása érdekében terméknév megjelöléseket
alkalmaz. Ajánlatkérő a megjelölt termékekhez képest azzal egyenértékű terméket is elfogad, de a
megajánlott termékek egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia szükséges. A dokumentumokat,
igazolásokat az ajánlatok benyújtásakor a felolvasó lap és a szakmai ajánlat beadásával egy időben kéri
az Ajánlatkérő az EKR rendszerébe csatolni. Az árazott költségvetést, annak minden sorát, valamint az
egyenértékű termékek megajánlásakor, a megfelelő rovatot kitöltve (Helyettesítő termék esetén annak
bemutatása (név, típus, gyártmány, leírás) kéri beadni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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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 Eladó kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve vis maior esetét) az
Eladóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:
- késedelmi kötbérigény
- hibás teljesítési kötbér
- meghiúsulási kötbér
- Vevő az Eladó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni
- a jelen Keretszerződés felmondása, amennyiben az Eladó a jelen Keretszerződésben meghatározott
bármely kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben az Eladó elmulasztja a jelen Keretszerződés alapján a Vevő által leadott eseti megrendelés
szerinti kötelezettségeinek teljesítését a vállalt ütemezéssel, illetve határidőn belül, a Vevő késedelmi
kötbérre jogosult.
A késedelmi kötbér az Eladónak felróható késedelem esetén a késedelemmel érintett árutétel nettó
vételárának 3%/naptári nap, legfeljebb a késedelemmel érintett áru nettó vételárának 20 %-a mértékéig. A
késedelmi kötbér a késedelem napjától esedékessé válik.
Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,
egynemű és lejárt követelését számíthatja be. A Vevő a késedelmes teljesítéssel összefüggő kötbért
meghaladó igazolt kárát is érvényesítheti Eladóval szemben. A Vevő a szerződésszegéssel okozott kárának
megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Hibás teljesítési kötbér:
Ha Eladó minőségileg nem megfelelő terméket szállít, Vevő saját döntése alapján vagy követelheti a
szerződésszerű teljesítést és azon időpontig késedelmi kötbért érvényesíthet, vagy a hibás teljesítés miatt
kötbért követelhet. Hibás teljesítés miatt alkalmazott kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék
nettó vételárának 3%-a/nap, de legfeljebb 20%-a. A hibás teljesítés miatt alkalmazott kötbér a hibás
teljesítéssel esedékessé válik. Amennyiben a hiba bejelentésétől számított 1 munkanapon belül kijavításra
kerül, és Eladó szerződésszerűen teljesít, a hibás teljesítési kötbér nem kerül felszámításra.
Vevő a hibás teljesítéssel összefüggő kötbért meghaladó igazolt kárát is érvényesítheti az Eladóval
szemben. A Vevő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha
kötbérigényét nem érvényesítette.
Meghiúsulási kötbér a teljes szerződés vonatkozásában:
A meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesíti, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős, nem
teljesít, illetve a késedelem eléri vagy meghaladja a 7 naptári napot és Vevő a szerződést azonnali hatályú
felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke megegyezik szerződés Vevő általi azonnali
hatályú felmondásának napján a teljes nettó szerződéses keretösszegből a Vevő által fel nem használt
összeg 20%-ával.
Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,
egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg felvételére nincs lehetőség.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél, az igazolt teljesítések után havonta jogosult számlázásra a
szerződésben foglalt feltételekkel.
Az ellenértéket Ajánlatkérő a fentiek alapján kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított
30 napon belül, banki átutalással fizeti meg nyertes ajánlattevőként szerződött fél bankszámlájára, a Kbt.
135. § (1), (5) és (6), valamint a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint. Ajánlatkérő késedelmes
fizetése esetén a Ptk. 6:155. §-a irányadó.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

565

Az ajánlattétel, a kifizetések, és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF)
Ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza a Kbt. 27/A -ban foglaltaknak megfelelő elektronikus számlákat.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentum részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé jelen eljárásban, hogy a nyertes ajánlattevők a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre. Ez a tilalom az önálló ajánlattevők esetében is fennáll.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítéssel kapcsolatos további információkat a Közbeszerzési Dokumentum részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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: 2021/02/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
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Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2021/02/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/02/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az EKR felületén keresztül
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a
Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései, valamint a 424/2017. (XII.19) K.r. 15.§ tartalmazzák. A bontás
időpontjában az ajánlatok, az EKR rendszerben, az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§
(4) bekezdése szerinti adatokat az EKR, a bontás időpontjától kezdve az ajánlattevők részére elérhetővé
teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020.évi 60.sz. 2020.03.25) alapján, ár szempont: fordított arányosság,
minőségi szempont: fordított arányosság
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1.) Az ajánlati árnak az ajánlattevő által a szerződés alapján teljesítendő árut és szolgáltatás ellenértékét
tartalmaznia kell. Az ajánlatban az árazatlan ártáblázatban szereplő tételek egységárának beárazásával
ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt semmilyen jogcímen nem
jogosult Ajánlatkérőtől további díj vagy költségtérítés igénylésére.
2.) Ajánlattevőnek ajánlatát a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelően kell benyújtania.
3.) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 41/A. § alapján egyszerű másolatban is be lehet
nyújtani az EKR rendelet 11. § - 12. §-val összhangban.
4.) Jelen eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételei és azok igazolása (P/1, M/1).
5.) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást
megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő
tájékoztatást kérhet a Kbt. 56. §-a szerint az EKR rendszeren keresztül. AK a kiegészítő tájékoztatás kérések
beérkezésére észszerű határidőnek: 2021. január 29.10:00 órát tekinti.
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6.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint teljes körben
biztosítja, azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben
nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a a Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerinti EKR felületen elérhető és kitölthető
felolvasólapot, valamint ezzel összhangban a kitöltött és cégszerűen aláírt beárazott terméklistát (mind
szerkeszthető, mind nem szerkeszthető, cégszerűen aláírt formában is), illetve a felhívásban külön
ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a felhívás, a
dokumentáció, és a Kbt. előír.
8.) A szerződés teljesítéséhez Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
9.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a második helyezettet (az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb
ajánlatot követő ajánlatot) ki kívánja hirdetni.
10.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
11.) Ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték arány [Kbt. 76.§(2) bek. c)pont].
A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Az értékelés
szempontjainak leírását a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
12.) Közös ajánlattétel, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vétele esetén, EKR
által nem generált nyilatkozatmintára vonatkozó szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.
13). Ajánlatkérő jelen eljárásban él a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
14.) A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel
feltétele. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak
el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi
részvételre jelentkező részére korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan
biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR
rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét arra, hogy
a regisztráció nélküli letöltés esetén az Ajánlatkérő az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért
felelősséget nem vállal!
15.) Az ajánlattétel kizárólagos nyelve magyar.
16.) Az ajánlatadás szempontjából, a beszerezni kívánt "Tervezett mennyiség (24 hónapra)"
oszlopban szereplő értékek az irányadóak! Az árat pedig egységárban is, és összárban (tervezett
mennyiség*egységár) is kérjük megadni.
18.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a 117. § (7) bekezdésének megfelelően jár el, a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi, hogy bizonyos termékek esetében
az egyértelmű és közérthető meghatározás érdekében Ajánlatkérő meghatározott márkát, vagy típust
tüntetett fel. Ajánlattevő ajánlatában eltérhet a megjelölt márkától/típustól, és azzal egyenértékű
terméket ajánlhat meg, azonban ebben az esetben az egyenértékűséget igazolnia szükséges.
19.) Az árazott költségvetésben kérjük a megajánlott - helyettesítő/egyenértékű - termékek műszaki
paramétereinek feltüntetését, annak alátámasztására, hogy a műszaki leírásban előírt feltételeknek teljes
körűen megfelelnek.
20.) A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt -ben valamint a Közbeszerzési Dokumentációban
foglaltak az irányadóak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kölcse Nagyközség Önkormányzata (0600/2021)
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: Kölcse Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65390447
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 6.
Város: Kölcse
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4965
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kolcse.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001278132020/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:
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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/EKR001278132020/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
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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:
Kölcse - Belterületi csapadékvíz elvezetés
Hivatkozási szám: EKR001278132020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kölcse belterületi csapadékvíz elvezetése:
Tervezett létesítmény összes hossza: 3903 m
Tervezett létesítmények:
Záportározó (0,3 ha területű, 3000-3500 m3 tározótérrel rendelkező): 1 db
Zárt csatorna: 708 m
DN 300 KD EXTRA cső: 361,5 m
DN 400 KD EXTRA cső: 239 m
TB 40/70/50 fedlappal: 5 m
TB 20/30/30 fedlappal: 66,5 m
TB 20/30/30+ 50/200 folyóka: 25 m
TB 20/30/30 vízbeeresztő fedlappal: 11 m
Burkolt árok: 2254,5 m
I/40/40 burkolt árok: 776 m
TB 30/50/40 burkolt árok: 936,5 m
TB 40/70/50 burkolt árok: 536 m
TB 60/100/80 burkolt árok: 6 m
Út alatti áteresz: 48 m
DN 400 KD EXTRA cső: 38 m (3 db)
DN 500 KD EXTRA cső: 10 m (1 db)
Kapubejáró áteresz: 720,5 m
DN 300 KD EXTRA cső: 192,5 m
DN 400 KD EXTRA cső: 417 m
DN 500 KD EXTRA cső: 4 m
30/50/40 vb fedlappal: 107 m
Vb folyóka: 146 m
50/200: 8 m
60/200: 138 m
Aknák, műtárgyak:
Tisztítóakna 120x120 cm belmérettel: 1 db
Tisztítóakna DN100 cm belmérettel: 2 db
Tisztítóakna 50x50 cm belmérettel: 1 db
Víznyelőakna 50x50 cm-es: 23 db
Homokfogó medence: 11 db
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Torkolati műtárgy: 2 db
Hód 800 tiltóakna: 2 db
DN 800 Hód vasbeton cső (tiltóaknához):10 m
DN 800 Hód vasbeton csőfej (tiltóaknához): 1 db
LEIER LOL SUPER 30/150 olajleválasztó berendezés: 1 db
PURECO ENVA TRP 60/120 olajleválasztó berendezés: 2 db
Vasbeton támfal: 296 db
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági
engedély, a kivitelezési tervdokumentáció és 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
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:
Kölcse - Belterületi csapadékvíz elvezetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kölcse közigazgatási területe (Kölcsey utca, Móricz Zsigmond utca,
Dankó utca, Arany János utca)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kölcse belterületi csapadékvíz elvezetése:
Tervezett létesítmény összes hossza: 3903 m
Tervezett létesítmények:
Záportározó (0,3 ha területű, 3000-3500 m3 tározótérrel rendelkező): 1 db
Zárt csatorna: 708 m
DN 300 KD EXTRA cső: 361,5 m
DN 400 KD EXTRA cső: 239 m
TB 40/70/50 fedlappal: 5 m
TB 20/30/30 fedlappal: 66,5 m
TB 20/30/30+ 50/200 folyóka: 25 m
TB 20/30/30 vízbeeresztő fedlappal: 11 m
Burkolt árok: 2254,5 m
I/40/40 burkolt árok: 776 m
TB 30/50/40 burkolt árok: 936,5 m
TB 40/70/50 burkolt árok: 536 m
TB 60/100/80 burkolt árok: 6 m
Út alatti áteresz: 48 m
DN 400 KD EXTRA cső: 38 m (3 db)
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DN 500 KD EXTRA cső: 10 m (1 db)
Kapubejáró áteresz: 720,5 m
DN 300 KD EXTRA cső: 192,5 m
DN 400 KD EXTRA cső: 417 m
DN 500 KD EXTRA cső: 4 m
30/50/40 vb fedlappal: 107 m
Vb folyóka: 146 m
50/200: 8 m
60/200: 138 m
Aknák, műtárgyak:
Tisztítóakna 120x120 cm belmérettel: 1 db
Tisztítóakna DN100 cm belmérettel: 2 db
Tisztítóakna 50x50 cm belmérettel: 1 db
Víznyelőakna 50x50 cm-es: 23 db
Homokfogó medence: 11 db
Torkolati műtárgy: 2 db
Hód 800 tiltóakna: 2 db
DN 800 Hód vasbeton cső (tiltóaknához):10 m
DN 800 Hód vasbeton csőfej (tiltóaknához): 1 db
LEIER LOL SUPER 30/150 olajleválasztó berendezés: 1 db
PURECO ENVA TRP 60/120 olajleválasztó berendezés: 2 db
Vasbeton támfal: 296 db
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági
engedély, a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljes körű jótállás az előírt min. 12 hónapot meghaladóan (0-24 hónap) 8
2 3. Az AF III.1.3) M2.a. szerinti alk.köv.-t igazoló PROJEKTVEZETŐ szakmai tapasztalata [teljes szöveget ld
II.2.13)] 5
3 4. Az AF III.1.3) M2.b. szerinti alk.köv.-t igazoló SZAKEMBER szakmai többlet-tapasztalata [teljes szöveget
ld II.2.13)] 10
4 5. A szerződés teljesítésébe bevont szállító tehergépjárművek kv. osztályba sorolása (a teljes szöveget
lásd a II.2.13) pontban) 7
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 550
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
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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: Tervezetten TOP-2.1.3.-16
II.2.13) További információ
1. A jelen felhívás II.1.5) és II.2.7) pontjában rögzített szerződés időtartama 550 naptári nap a szerződés
hatályba lépésétől számítva.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a
körülményre, hogy támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, 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 (feltételes közbeszerzés).
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a
körülményre, hogy az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés
eredményességét függővé tette (a kapcsolódó támogatási szerződés hatályba lépése), a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.
3. A jelen felhívás II.1.5) pontban rögzített 3. értékelési részszempont teljes szövege: "3. Az AF III.1.3)
M2.a. szerinti alkalmassági követelményt igazoló PROJEKTVEZETŐ szakmai tapasztalata (csapadékvíz és/
vagy belvíz elvezetésére szolgáló létesítmények építése és/vagy felújítása tárgyú befejezett projektben
betöltött projektvezetői státusz) (0-10 db)"
4. A jelen felhívás II.1.5) pontban rögzített 4. értékelési részszempont teljes szövege: "4. Az AF III.1.3) M2.b.
szerinti alkalmassági követelményt igazoló SZAKEMBER FMV szakmai többlet-tapasztalata (csapadékvíz
és/vagy belvíz elvezetésére szolgáló létesítmények építése és/vagy felújítása tárgyú befejezett projektben
betöltött MV-VZ hivatalos Felelős Műszaki Vezetői státusz) (0-5 db)"
A 3. és 4. részszempontok esetében Ajánlatkérő a "befejezett projekt" kifejezés alatt az ajánlattételi
határidő lejártáig műszaki átadással lezárt kivitelezést érti.
Az értékelés során a 3. és 4. részszempontok jelen felhívás III.1.3) M2.a) és b) szerinti alkalmassági
követelmény igazolására bemutatott szakemberekre vonatkoznak. Mindkét értékelési részszempont
tekintetében kizárólag 1 fő, értelemszerűen részszempontonként a kapcsolódó alkalmassági követelmény
vonatkozásában bemutatott 1-1 fő szakember szakmai tapasztalata kerül értékelésre, nincs lehetőség
több, az ajánlattevő által ugyanazon pozícióra bemutatott szakember szakmai tapasztalatának az
összeadására.
5. A jelen felhívás II.1.5) pontban rögzített 5. értékelési részszempont teljes szövege: "A szerződés
teljesítésébe bevont szállító tehergépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása (legkedvezőtlenebb:
EURO 3 vagy annál kedvezőtlenebb besorolás, legkedvezőbb: EURO 6).
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
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szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1)
bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden
ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114/A.§ és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok.
A kizáró okokra 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.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
[Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozatot
tenni szükséges ajánlatban.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a következőkre:
- a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap
alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap
nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában
- a Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján: 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;
- a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglaltakra;
- a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapok alkalmazása
kötelező. Irányadóak a Kbt. 64.§ (1) és (2) bek. (öntisztázás lehetősége), valamint a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.).
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a VI.3.4) További információk 12. pontjában foglalt
rendelkezések.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint
előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26.
§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
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nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi 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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1.
Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó
közbeszerzés tárgya (csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítési és/vagy felújítási munkák) szerinti, általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, éves bontásban, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a VI.3.4) pont 12. alpont rendelkezései.
Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 19. § (3) bek., a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt.
65.§ (7), (8), (11) és (12) bek. és a 67.§ (3) bek. rendelkezései, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében
foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nettó 280 millió Ft közbeszerzés
tárgya (csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítési és/vagy felújítási munkák) szerinti árbevétellel attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.
Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21.§ (2) bek. a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, és legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap) és helye;
- a szerződést kötő másik fél (név és cím);
- az építési beruházás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelés
egyértelműen eldönthető legyen),
- mennyiség (m és db);
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás és oszthatatlan teljesítés esetén az
ellenszolgáltatásból való részesedés arányát (%) (irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5)
bek. rendelkezései).
Olyan szerződés esetében, amely a bemutatni kért építési beruházáson kívül további munkákat is
tartalmazott, a szerződés tárgyát erre tekintettel megbontva kell bemutatni a releváns építési munkák
feltüntetésével. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 140. § (9) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakat is.
M2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő nyilatkozata
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és M2.a) és b) szerinti pozíció
megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Nyilatkozni kell továbbá, hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más (pl. megbízási)
jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
Amennyiben az Ajánlattevő egy alkalmassági követelmény tekintetében több szakembert jelöl meg az AF
III.1.3) M2.a) és b) pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában, úgy nyilatkozni köteles, hogy
mely szakembert kívánja a kapcsolódó értékelési szempont tekintetében figyelembe venni (max. 1 fő/
szempont).
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Az M2.a. pont tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható az előírt képzettséget
igazoló iskolai oklevél/bizonyítvány másolatával.
Az M2.b. pont tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék)
szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott
jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján Ajánlatkérő
ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság
érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával
köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem
irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban
(névjegyzék) nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és
az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat
alátámasztására az adatokat min. a következő részletezettséggel kell megadni: a korábbi teljesítés
(projekt/szakmai tapasztalat) ismertetése; teljesítés helye (településnév, utca és házszám, vagy hrsz.
pontossággal); az általa ellátott feladat, tevékenység ismertetése (betöltött pozíció) és a tevékenység
kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal).
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő
nyertessége esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése
alatt rendelkezésre fog állni.
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a VI.3.4) pont 12. alpont rendelkezései.
Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 22. § (5) bek.; a 23. § és a 24. § (1) és (2) bek. rendelkezései.
Irányadóak a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7); (9), (11) és (12) bek. és a 67.§ (3) bek.
rendelkezései, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60
hónapban) befejezett (azaz sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), és legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett, építési munkák megvalósítására vonatkozó olyan referenciával, mely(ek) tartalmaztak:
- összesen min. 2900 m hosszúságú csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítési és/vagy felújítási munkát; és
- összesen min. 1900 m3 tározótérrel rendelkező záportározó építést.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása max. 2 db referencia összevonásával is
teljesíthető.
M2.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem állnak rendelkezésére az alábbi szakemberek:
a) min. 1 fő, a teljesítés során bevonni kívánt PROJEKTVEZETŐ, aki rendelkezik "okleveles építőmérnök",
vagy "építőmérnök" vagy "mélyépítési mérnök" vagy "közlekedésépítési mérnök" vagy "vízellátási mérnök"
vagy "csatornázási mérnök" (vagy azokkal egyenértékű) felsőfokú végzettséggel; ÉS TOVÁBBI
b) min. 1 fő, a teljesítés során bevonni kívánt SZAKEMBER, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz.
melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 10. pontja szerinti „MV-VZ” kódú (Vízgazdálkodási
építmények szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez, kamarai
névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel (3
év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök végzettséggel, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel
és építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy közlekedésépítési mérnök vagy vízellátási mérnök vagy
csatornázási mérnök végzettséggel) rendelkezik.
A szakemberek között átfedés NEM LEHETSÉGES.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A módszerek, amellyel ajánlatkérő megadja a
VI.3.1) pont szerinti pontszámot (a VI.3.2) pont kiegészítése):
1. „Ár” részszempont: relatív (fordított arányosítás: előny a kisebb);
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2. „Jótállás” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0
pont, a +24 hónapot elérő és azt meghaladó megajánlás egységesen 100 pont. AK kizárólag a min. 12
hónap érvényességi küszöb feletti többlet vállalásokat értékeli, azaz a felolvasólapon kizárólag a többlet
vállalás értékét kell rögzíteni;
3. részszempont: abszolút, (0db=0pont; 1db=10pont; 2db=20pont; 3db=30pont; 4db=40pont;
5db=50pont; 6db=60pont; 7db=70pont; 8db=80pont; 9db=90pont; 10 vagy több db=100pont). Kizárólag
a maghatározott értékek valamelyike ajánlható.
4. részszempont: abszolút, (0db=0pont; 1db=20pont; 2db=40pont; 3db=60pont; 4db=80pont; 5 vagy
több db=100pont). Kizárólag a meghatározott értékek valamelyike ajánlható.
A 3. és 4. értékelési szempontok vonatkozásában a „0” értéktől nagyobb megajánlás esetén csatolni kell a
szakemberek szakmai önéletrajzát, melyben be kell mutatni:
- a korábbi teljesítés (projekt/szakmai tapasztalat) ismertetése;
- kapcsolódó tevékenység kezdő és befejező dátuma (év/hónap);
- teljesítés helye (településnév, utca és házszám, vagy hrsz. pontossággal);
- ellátott feladat, tevékenység ismertetése (betöltött pozíció);
- a teljesítés a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozott-e.
A 3. értékelési szempont esetén kizárólag olyan szakmai tapasztalat/referencia jelölhető meg, mely a
kivitelezés teljes időtartamára vonatkozik.
A 4. értékelési szempont esetén kizárólag olyan többlettapasztalat/referencia jelölhető meg, mely a
kivitelezés teljes időtartamára vonatkozik, és melyhez kapcsolódó teljes teljesítési időszak kívül esik
a III.1.3) pont M2.b) alpontja szerinti alkalmassági szempontnak történő megfeleléshez igénybe vett
időszakon (pl. a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti, első magyarországi kamarai nyilvántartásba vétel napját
követően megkezdett és befejezett teljesítések). Fel kell tüntetni azon időszakot, amit a szakember
alkalmasság igazolására kíván figyelembe venni (a két időszak elkülönítése). AK kizárólag az érv. küszöb
(alkalmassági min. követelmény) feletti többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket kell
rögzíteni.
Ha ajánlattevő a kapcsolódó alkalmassági követelmény körében több szakembert jelöl meg, úgy
nyilatkozzon, hogy mely szakembert kívánja az adott értékelési szempont tekintetében figyelembe venni
(max. 1 fő/szempont).
Az értékelés során a 3. és 4. részszempontok jelen felhívás III.1.3) pont M2.a) és b) alpontja szerinti
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberekre vonatkoznak. Mindkét értékelési
részszempont tekintetében kizárólag 1 fő, értelemszerűen részszempontonként a kapcsolódó
alkalmassági követelmény vonatkozásában bemutatott 1-1 fő szakember szakmai tapasztalata kerül
értékelésre, nincs lehetőség több, az ajánlattevő által ugyanazon pozícióra bemutatott szakember szakmai
tapasztalatának az összeadására.
Az 5. értékelési szempont esetén:
"Környezetvédelmi osztályba sorolás" részszempont: abszolút (EURO 3 vagy annál kedvezőtlenebb
besorolás esetén 0 pont, EURO 4 besorolás esetén 33,33 pont, EURO 5 besorolás esetén 66,66 pont, EURO
6 besorolás esetén 100 pont).
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:
Teljes körű jótállás: min. 12 hónap (értékelésre kerül, ld. II.2.5) pont).
Késedelmi kötbér: a teljes nettó ellenérték 1%-a /nap, de max. a teljes nettó ellenérték 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 20%-a.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 3%-a, a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjáig (a jótállási
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időszak kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani azzal, hogy az okirati formában benyújtott
biztosítéknak a jótállási időszak lejártának napján túl +45 napig kell érvényesnek lennie.
Előleg visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő a teljes nettó ellenérték max. 30%-ának megfelelő mértékben
előleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő az előleg fizetését a szerződés teljes nettó
összegének 10%-a és a folyósított előleg különbözetére jutó összege vonatkozásában előlegvisszafizetési
biztosíték adáshoz köti. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb
a szerződéskötés időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét
arra, hogy a nyertes ajánlattevő részére folyósítandó előleg felhasználása jelen projekthez kötött, azaz a
folyósított előleg más projekt költségeinek finanszírozására nem felhasználható.
A biztosítékok nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak.
Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt
biztosítékokat határidőben rendelkezésre fogja bocsátani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési dokumentumok (KD)
tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés egyösszegű átalányáras típusú.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Tartalékkeret nincs.
A fedezetet biztosító támogatási szerződés adatai nem ismertek (tervezetten TOP-2.1.3.-16; tervezetten
utófinanszírozás, tám. int. tervezetten 100,000000%).
Ajánlattevő egy előlegszámla (30%), három részszámla (25-50-75% készültség) és egy végszámla (100%
készültség) benyújtására jogosult. A kifizetett előleg a rész- és végszámlából egyenlő arányban kerül
levonásra.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135.§ (1)-(2) bek. szerint. Kifizetés az Ajánlattevő által benyújtott rész/
végszámla alapján átutalással a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek. szerint, fizetési határidő
30 nap. Irányadó a Kbt. 27/A. §.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-től eltérően a Kbt. 135.§ (3) bek.-ben foglalt
szabályok alapján, a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 32/A.§ szerint történik a kifizetés.
Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 32/B.§.
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bek. irányadó.
A tárgyi kivitelezési tevékenység hatósági engedélyköteles építési tevékenység, a kapcsolódó vízjogi
létesítési engedély a KD részét képezi.
Részletes szabályok ld. KD.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó
szervezet létrehozását
(projekttársaság létrehozására nincs lehetőség). 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:
1. Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat
különösen:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet.
2. Nyertes ajánlattevő a kivitelezés során köteles 6 fő hátrányos helyzetű lakos foglalkoztatására, részletek
ld.: Közbeszerzési Dokumentumok.
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3. A III.1.3) M2.b. pont szerinti szakember a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időszaka alatt köteles
rendelkezni érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az adott szakember vonatkozásában
releváns FVM jogosultsággal/regisztrációval („MV-VZ”). Ennek hiánya esetén az Ajánlatkérő a szerződést
nem köti meg, a jogosultság hiányát a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való
visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben az összegezésben kihirdetésre került - a második
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
4. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell vízi létesítmény építésére
vonatkozó, a következőkben megnevezett tanúsítványokkal: MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO
14001:2015, MSZ EN ISO 45001:2018, vagy ezekkel egyenértékű egyéb tanúsítványokkal, vagy az
egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékaival (intézkedések leírása).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (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)
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vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2021/02/01 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) 15.§-ának (2)
bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §, illetve a Kbt 68. § (1);
(1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1.„Ár” szempont: relatív (fordított arányosítás); 2."Jótállás" szempont: relatív (egyenes rányosítás); 3.-4.-5.
szempontok: abszolút értékelési módszer. Részletek ld. III.1.4) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.500.000,-Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11744027-15405353-10120006
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kamatot AK nem fizet. Az ajánlati bizt.
teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek.szerinti módok bármelyikén. Igazolás (csatolandó):
- fizetési számlára történő befizetés/átutalás esetén a banki terhelési értesítő (befizetési/átutalási igazolás,
bankszámlakiv.) egyszerű másolati példánya (közlemény: "ajánlati biztosíték"; "Kölcse - Belterületi
csapadékvíz elvezetés")
- pénzügyi int. vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a
garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példánya
- biztosítási szerz. alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő
teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példánya.
A garanciáról szóló elektronikus okiratnak meg kell felelnie a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek, és szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bek. szerinti felhasználás valamennyi esetét
tartalmaznia kell.
Irányadó a Kbt. 73.§ (6) bek. b) bek.-ben foglaltak.
VI.3.4) További információk:
1. Az. eljárás a Kbt 3.§ 5a. pont szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kerül lefolytatásra az
EKR r. szerint Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani (olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumban,
az árazott költségvetés szerkeszthető xls és aláírt pdf formátumban is), irányadó a Kbt 41.§ (1) és az EKR r.
11.§ (9) bek.
2. Az. EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1)
bek.]
3. Az. ajánlat összeállítása során irányadó a Kbt 41/A.§. Az. EKR-ben biztosított Űrlapok alkalmazása
kötelező a Kbt 57.§ (1) bek. b) pont alapján.
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4. Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és
a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) pont és 41/A.§ (4) bek.
alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmazni[Kbt. 66.§ (5) bek.] az EKR r. 11.§ (1) bek. alapján.
6. A Kbt 35.§ szerinti közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást csatolni kell.
7. Irányadó a Kbt. 47.§ (2) bek. A Kbt. 41/A.§ (2) bek. alapján előírás, hogy az olyan nyilatkozat, mely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a Pp.tv. szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek. alapján.
9. Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 65.§ (7) bek. vonatkozásában.
10. Az ajánlathoz csatolandó a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 24.§ (1) bek. alapján (szakmai ajánlat):
- a KD részét képező árazatlan költségvetés hiánytalanul kitöltve (szerkeszthető xls és aláírt pdf
formátumban is); és
- a felhívás II.2.5) pontja szerinti 3. és 4. értékelési részszempontokra tett „0” értéktől nagyobb megajánlás
esetén az érintett szakember saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajza (amelyből az értékelési szempontok
szerinti teljesítés megállapítható), és rendelkezésre állási nyilatkozata; és
– AT nyilatkozata, hogy a tárgyi munkákat a KD részét képező műszaki dokumentációban
meghatározottak szerint elvégzi,
továbbá amelyben AT adott esetben ismerteti az eltérő (de azzal egyenértékű) felhasználásra kerülő
anyagok, illetve a
beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit. Az egyenértékűséget az ajánlatban
igazolni kell [Kr. 46.§ (6)
bek.]
11. Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyet a Kbt. vagy a KD kötelezően
előír.
12. A Kbt. 117.§ (2) bek. alapján ÖNÁLLÓAN KIALAKÍTOTT ELJÁRÁSI SZABÁLYOK:
Ajánlatkérő a Kbt. 112.§ (1) bek. b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend
szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
12.1. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen felhíváson kívüli KD módosul és
az ajánlattételhez még min. 3 munkanap rendelkezésre áll, az ajánlattételi határidő nem kerül
meghosszabbításra, a módosításról hirdetmény nem kerül feladásra, a módosított KD közvetlenül az
EKR-ben kerül közzétételre. A KD módosításáról ajánlatkérő az EKR útján értesíti valamennyi gazdasági
szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
12.2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok
bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok
alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt
dokumentumok az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandóak.
12.3. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési
sorrendben a legkedvezőbb és adott esetben (Ajánlatkérő döntése alapján) az azt követő egy vagy több
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
13. A Kr. 46. § (3) bek. irányadó („vagy azzal egyenértékű”)!
14. A hiánypótlás lehetősége a Kbt 71.§ szerint biztosított. Hiánypótlásra lehetőség nincsen, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
15. A III.1.2) pont P1., a III.1.3) pont M1. és M2. alpontjai szerinti alkalmassági követelmények és igazolási
módjuk a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
16. A Kbt 75.§ (2) bek. e) pontja alkalmazásra kerül.
17. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (00255)
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18. Részajánlattétel mellőzésének indoka: A beszerzés tárgyát képező munkák azonos jellege és az
azokhoz kapcsolódó egységes szerződéses feltételek miatt a beszerzés részekre bontása gazdasági
szempontból nem lenne ésszerű, továbbá műszaki és organizációs szempontból sem lehetséges. A
munkák egy kivitelezővel történő végeztetése biztosítja az esetleges szavatossági és garanciális hibák
felelősének egyértelmű meghatározását, egységes garanciális feltételek biztosítását, és a kapcsolódó
felvonulás költségek duplikálásának elmaradását.
19.A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 26.§ szerinti kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítás előírt mértéke:
20.000.000,- HUF/kár és legalább 40.000.000,- HUF/év. Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésével
egyidejűleg köteles az e pont szerinti érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni.
20. Helyszíni bejárás: nincs.
21. További részletek a KD-ban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (0642/2021)
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: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73328267
Postai cím: Fő Tér 4.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pengő Julianna
Telefon: +36 303821176
E-mail: pengo.julianna@kemoh.hu
Fax: +36 13920023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemoh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000005122021/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:
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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/EKR000005122021/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
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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:
SacraVelo pihenőhelyek II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000005122021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

586

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 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az INTERREG V-A keretében társfinanszírozott SacraVelo
(SacraVelo - Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area) című SKHU/1601/1.1/013
regisztrációs számú projekt keretében kerékpáros pihenőhelyek kialakítását és hozzájuk útbaigazító táblák
kihelyezését kívánja megvalósítani.
A SacraVelo kerékpáros turisztikai hálózat Komárom-Esztergom megyei szakaszán maximum 31 db (27
db + 4 db opcionális) kerékpáros pihenőhely kialakítására kerül sor. A pihenőhelyeket útbaigazító táblák
jelölik.
A pihenőhelyek mindegyike egy asztalt, két padot, egy szemétgyűjtő edényt és öt kerékpár elhelyezésére
alkalmas kerékpártámaszt tartalmaz, a bútorok alatt murvázás készül, a bútorokat beton alaptestekkel
rögzítik. A pihenőhelyek sematikus elrendezését a mellékelt dokumentáció tartalmazza, a pontos
elhelyezést a kivitelezés során a konkrét helyszínhez alkalmazkodva kell meghatározni.
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:
SacraVelo pihenőhelyek II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Komárom-Esztergom Megye közigazgatási területei (részletesen lásd
a mellékelt műszaki dokumentációban)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az INTERREG V-A keretében társfinanszírozott SacraVelo
(SacraVelo - Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area) című SKHU/1601/1.1/013
regisztrációs számú projekt keretében kerékpáros pihenőhelyek kialakítását és hozzájuk útbaigazító táblák
kihelyezését kívánja megvalósítani.
A SacraVelo kerékpáros turisztikai hálózat Komárom-Esztergom megyei szakaszán maximum 31 db (27 db
+ 4 db opcionálisan) kerékpáros pihenőhely kialakítására kerül sor. A pihenőhelyeket útbaigazító táblák
jelölik.
A pihenőhelyek mindegyike egy asztalt, két padot, egy szemétgyűjtő edényt és öt kerékpár elhelyezésére
alkalmas kerékpártámaszt tartalmaz, a bútorok alatt murvázás készül, a bútorokat beton alaptestekkel
rögzítik. A pihenőhelyek sematikus elrendezését a mellékelt dokumentáció tartalmazza, a pontos
elhelyezést a kivitelezés során a konkrét helyszínhez alkalmazkodva kell meghatározni.
A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző műszaki
leírás tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rend 46. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, min 0
hónap - max. 12 hónap) 10
2 Az M/1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet
szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói díj (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: 2 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 igen
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Opciók leírása: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott teljes mennyiségből (31 db), 27 db-ot tekint
alapmennyiségnek, ezen felül további +4 db opcionális mennyiség (opcionális tételek) megrendelésére
jogosult.
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: SKHU/1601/1.1/013
II.2.13) További információ
1. Projekt száma vagy hivatkozási száma: INTERREG V-A keretében társfinanszírozott SacraVelo (SacraVelo Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area) című SKHU/1601/1.1/013 regisztrációs
számú projekt keretében
2. Teljesítési határidő pontosítása: a szerződés hatálybalépésétől számított két hónap, de legkésőbb 2021.
április 19.
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) g)-k), m) és q)
pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges - EKR űrlap).
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak
értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR űrlap).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem
állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát (EKR űrlap), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára
vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti dokumentumot.
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 tényleges tulajdonosáról vagy annak hiányáról.
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról (EKR űrlap).
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában 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 ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 69. § (11a) bekezdését 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.
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A Rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó az igazolások keltezése kapcsán.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,
vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban
be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése 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. Az ajánlatkérő előírja
továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb
a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara névjegyzékében.
Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban
alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell
nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
M/1.
Ajánlatkérő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember
végzettségét, vagy képzettségét, szakmai tapasztalatát kívánja vizsgálni.
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok:
- „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági
előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” elnevezésű EKR űrlap;
- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata (amennyiben
rendelkezik vele, a kamarai nyilvántartási száma);
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről
(amennyiben kamarai nyilvántartással az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik);
- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata.
A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek,
a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az
ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
M/2.
Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított öt évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott
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tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése szerinti
referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. Az igazolásnak
egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés helye és ideje (kezdete és befejezése, év, hó formában);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe;
- a referencia tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítés mennyisége;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek,
a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az
ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/1.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős műszaki
vezetés 1. rész 2. pontjában előírt MV-É jelölésű (Építési szakterület) jogosultsággal és/vagy a Korm.
rendelet 1. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész 2. pontjában előírt MV-KÉ jelölésű (Közlekedési
építmények szakterület) jogosultsággal, vagy azokkal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel/
képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
Ajánlatkérő egyaránt elfogadja az olyan szakember megajánlását, aki csak az egyik jogosultsággal vagy
mindkét jogosultsággal rendelkezik.
Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai regisztrációval, az ajánlatban meg kell adni a szakember
regisztrációs számát, valamint a bejegyzés időpontját.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai regisztrációval, abban az esetben az ajánlattevőnek
az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a regisztrációval nem rendelkező szakember
tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a szakember magyarországi kamarai
nyilvántartásba vételéről az M/1. pontban előírt szakterületeknek megfelelően. A nyertes ajánlattevő
legkésőbb a szerződéskötéskor köteles átadni az ajánlattevő részére a kamarai regisztrációra vonatkozó
igazolásokat.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
kamarai regisztráció, illetve annak igazolásának elmaradását az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés
megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében
felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
M/2.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított öt évben nem rendelkezik legalább 1 db olyan szerződéssel, melynek keretében legalább 5
helyszínen (5 db eltérő helyrajzi számon) utcabútorok elhelyezése tárgyú tevékenységet végzett.
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Utcabútornak tekintjük különösen, de nem kizárólagosan: padok, asztalok, kerékpártámaszok elhelyezését.
Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti.
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: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a - az általános forgalmi adó nélkül
számított – nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a - az általános
forgalmi adó nélkül számított – a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Hibás teljesítés esetén alkalmazandó késedelmi kötbér: mértéke hibás teljesítéssel érintett minden
megkezdett naptári napjára vonatkozóan – az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 1 %a. A kötbér kumulált összegének felső határa a – az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj
20 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza.
Meghiúsulási kötbér: a - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási
kötbér alapja a - az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér a
késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a kötbért a vállalkozói díjból a Ptk.
6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani. Ajánlatkérőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) bekezdésének
figyelembevételével az érvényesített kötbért a vállalkozói díjba beszámítani.
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min. 12
hónap, szerződéstervezetben részletezettek szerint (a jótállás mértéke egyben értékelési részszempont is.)
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat az egyéb
közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §- ában
foglaltakra tekintettel.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása INTERREG V-A keretében társfinanszírozott SacraVelo (SacraVelo - Network
of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area) című SKHU/1601/1.1/013 regisztrációs számú
projektből történik, 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.) kormányrendeletben meghatározott szabályok).
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertes ajánlat összege meghaladja a becsült érték
összegét, úgy önerővel kiegészítheti a támogatás összegét.
A fizetési feltételekre a Kbt. 135.§ (1)-(7) bekezdés, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés, a 322/2015. (X.30) Kr.
30-32. §-ai alkalmazandók.
Fizetési szabályok: Vállalkozó összhangban a teljesítés ütemezésével az alábbiak szerint jogosult számlát
benyújtani az elvégzett Munkálatokról minden egyes szakasz – műszaki ellenőr által is - teljesítési
igazolással igazolt szerződésszerű elvégzését követően:
Nyertes ajánlattevő előlegbekérő, és végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:
Előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj 25 %-a megfelelő, előlegre jogosult a Kbt. 135. § alapján.
Az előleg végszámlában kerül elszámolásra.
Végszámla: valamennyi kivitelezési feladat elkészülése után, 100%-os készültségi foknál a műszaki átadásátvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
A VI.3.4) További információk folytatása:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

592

16. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a szerződéskötés időpontjára
köteles a szerződés teljes időtartamára legalább 5 millió,- Ft összegű káreseményenkénti és 10 millió
Ft/év kártérítési limitű, általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és
fenntartására. Felelősségbiztosítás tárgyát tekintve bemutatható egyaránt magasépítési tevékenységre és/
vagy mélyépítési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás is.
17. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK
a Kbt. 47. § (2) bek alapján a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának
helyességéért az AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az AK elfogadja az eredetileg 2
nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. Fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást
érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az
mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás
feladásának a napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az
ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, az ajánlatban
csatolni szükséges. Amennyiben az átváltás napján nincs hivatalos árfolyam, úgy az azt követő első
munkanapon irányadó adatot kell figyelembe venni. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében az
átszámítás alapját referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok képezik.
19. Az értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. - 3. részszempont: egyenes
arányosítás.
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Mosó Anita (00231)
21. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, figyelemmel arra,
hogy a beruházás egy turisztikai útvonal mentén, azonos kivitelű létesítmény megépítésével valósul
meg, továbbá az építési beruházás során elvégzendő munkarészek szerves egymáshoz kapcsolódása, a
munkaterületek történő munkavégzés koordinálása, továbbá az egységes jótállási határidő biztosítása
generál kivitelezés mellett biztosítható. Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és
műszaki észszerűséggel.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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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: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (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: 2021/02/02 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlati határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a
bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek – a ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §-ban foglaltaknak megfelelően.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
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Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a felhívás II.2.5) pontjában foglalt értékelési
szempontok szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdés alapján az EKR-ben történő
lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői
regisztráció összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
2. Az ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan,
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait az EKR
rendelet 15-16. § tartalmazza.
3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi
határidő lejártáig kell benyújtani.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is
szükséges, EKR űrlap).
6. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://
nekszt.hu).
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát.
Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni
kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást
legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírását/szignómintáját is.
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a
közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös
ajánlattevők képviseletére meghatalmazni.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő̋
adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes
közös ajánlattevő̋k képviseletében eljárhat.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114./A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit, és nem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött
formában .pdf aláírt és excel szerkeszthető formátumban is. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.)
Korm. r. 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül.
14. A felhívás IV.2.5) pontja alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot ért.
15. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési
szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
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a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, azzal, hogy egyben alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdéseiben foglaltakat is.
c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb
a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz
feltétlenül szükséges.
d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont
szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte
és arról korrigendumot ad fel.
e) Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha
a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy
a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól
vagy e törvénytől. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési
eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
f) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az eljárás során előírt
alkalmassági követelmények feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozza meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Agrárminisztérium (0259/2021)
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: Agrárminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78156566
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Károly
Telefon: +36 305565017
E-mail: karoly.kozma@am.gov.hu
Fax: +36 17950200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
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
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x Egyéb tevékenység: Környezetvédelem, 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:
Kecskemétre történő dolgozói személyszállítás-2021
Hivatkozási szám: EKR001153932020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Agrárminisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság munkatársainak
Kecskemétre történő napi munkába szállítása autóbusszal minden munkanapon az alábbiak szerint:
• dolgozói személyszállítás a Budapest – Kecskemét – Budapest útvonalon: összesen 9 fő.
• dolgozói személyszállítás a Iklad – Kecskemét – Iklad útvonalon: összesen 7 fő.
A személyszállítás az alábbi útvonalon történik napi rendszerességgel minden munkanapon:
A dolgozói személyszállítás két útvonalon valósul meg.
Budapest – Kecskemét – Budapest útvonalon az alábbi megállóhelyek érintésével:
• odafelé: Budapest, Deák tér – Budapest, Népliget – Budapest, Határ út – Kecskemét, Ipoly u. 1/A.,
• visszafelé: Kecskemét, Ipoly utca 1/A. – Budapest, Határ út – Budapest, Népliget – Budapest, Deák tér
útvonalon.
Iklad – Gödöllő – Gyömrő – Kecskemét útvonalon az alábbi megállóhelyek érintésével:
• odafelé: Iklad, Polgármesteri Hivatal - Gödöllő Vasútállomás - Gyömrő, Posta (buszmegálló) –
Kecskemét, Ipoly utca 1/a, • visszafelé: Kecskemét, Ipoly utca 1/a - Gyömrő, Posta (buszmegálló) - Gödöllő
Vasútállomás - Iklad, Polgármesteri Hivatal útvonalon.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlattevőnek nyertessége esetén vállalni kell, hogy a gépjárművek
a szerződésben megjelölt személyszállítási szolgáltatás nyújtására műszakilag és jogszabályban foglalt
feltételeknek figyelembevételével is alkalmasak, érvényes műszaki vizsgával, továbbá a forgalomban
való részvételhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkeznek, továbbá a gépjárművek érvényes
felelősségbiztosítással és a gépjárművezetők szerződésben megjelölt gépjárművek vezetésére jogosító
érvényes gépjárművezetői engedéllyel (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány) rendelkeznek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
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Érték: 19558000 (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: Kecskemétre történő dolgozói személyszállítás-2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Budapest – Kecskemét – Budapest oda-vissza útvonal és Iklad –
Kecskemét- Iklad oda-vissza útvonal
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Agrárminisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság munkatársainak
Kecskemétre történő napi munkába szállítása autóbusszal minden munkanapon az alábbiak szerint:
• dolgozói személyszállítás a Budapest – Kecskemét – Budapest útvonalon: összesen 9 fő.
• dolgozói személyszállítás a Iklad – Kecskemét – Iklad útvonalon: összesen 7 fő.
A személyszállítás az alábbi útvonalon történik napi rendszerességgel minden munkanapon:
A dolgozói személyszállítás két útvonalon valósul meg.
Budapest – Kecskemét – Budapest útvonalon az alábbi megállóhelyek érintésével:
• odafelé: Budapest, Deák tér – Budapest, Népliget – Budapest, Határ út – Kecskemét, Ipoly u. 1/A.,
• visszafelé: Kecskemét, Ipoly utca 1/A. – Budapest, Határ út – Budapest, Népliget – Budapest, Deák tér
útvonalon.
Iklad – Gödöllő – Gyömrő – Kecskemét útvonalon az alábbi megállóhelyek érintésével:
• odafelé: Iklad, Polgármesteri Hivatal - Gödöllő Vasútállomás - Gyömrő, Posta (buszmegálló) –
Kecskemét, Ipoly utca 1/a, • visszafelé: Kecskemét, Ipoly utca 1/a - Gyömrő, Posta (buszmegálló) - Gödöllő
Vasútállomás - Iklad, Polgármesteri Hivatal útvonalon.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlattevőnek nyertessége esetén vállalni kell, hogy a gépjárművek
a szerződésben megjelölt személyszállítási szolgáltatás nyújtására műszakilag és jogszabályban foglalt
feltételeknek figyelembevételével is alkalmasak, érvényes műszaki vizsgával, továbbá a forgalomban
való részvételhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkeznek, továbbá a gépjárművek érvényes
felelősségbiztosítással és a gépjárművezetők szerződésben megjelölt gépjárművek vezetésére jogosító
érvényes gépjárművezetői engedéllyel ((Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány) rendelkeznek.
(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. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember
személyszállítás területén szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 Az M/2.2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember személyszállítás területén
szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-20.1-2016.
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:
21224 / 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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kecskemétre történő dolgozói személyszállítás-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: 2021/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 15
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 15
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 15
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balatonb@upcmail.hu
Telefon: +36 207753359
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88564990
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219
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: 19558000
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
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Jelölje meg a 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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ADRIA TRANSPORT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68072595
Postai cím: VÁROSHÁZ TÉR 22
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732184205
Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27217326219
Hivatalos név: INFINITOURS Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91728151
Postai cím: Retek Utca hrsz 0371/12.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446550211
Hivatalos név: Uk-Muk-Fuk Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53505305
Postai cím: Űllöi Út 308
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12074475243
Hivatalos név: Riv Trans Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56726680
Postai cím: Szabadság Tér 10
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13685250213
Hivatalos név: MAMOKA Trans Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95118372
Postai cím: Álmos vezér Utca 50.
Város: Mór
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25392764207
Hivatalos név: Gyurok Személyszállító és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41013261
Postai cím: Kossuth Utca 9
Város: Tésenfa
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7843
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13052708202
Hivatalos név: ECB Travel Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68790200
Postai cím: Tihany Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25852770242
Hivatalos név: MR REISEN Szállítmányozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42560777
Postai cím: Erzsébet park 2.
Város: Pilisszentiván
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2084
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14732434213
Hivatalos név: Kloki-Trans Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56223150
Postai cím: Külterület hrsz. 030/25.
Város: Elek
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5742
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11059888204
Hivatalos név: B Euro Car Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49677870
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 44.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25108583213
Hivatalos név: SZALAI-BUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37414241
Postai cím: Béla király Utca 7.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11423216203
Hivatalos név: Obusz Travel Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75693561
Postai cím: Avar Utca 4
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25092079213
Hivatalos név: Five Stars Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33889595
Postai cím: Szállás Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28083269242
Hivatalos név: CITOVIZ RAFTING" ÉPÍTÉSI- OKTATÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48338622
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Postai cím: Asztalos Utca 37
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12322527213
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:
2021/01/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet (0709/2021)
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: Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57506166
Postai cím: Balassi Bálint Út 16
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matekovicsné Varju Brigitta
Telefon: +36 37341033
E-mail: korhaz@askhatvan.hu
Fax: +36 37341320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://askhatvan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://askhatvan.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: kórház
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

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:
Kézfertőtlenítő készülékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001023602020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39330000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
81 db érintés nélküli kézfertőtlenítő-szer adagoló készülék
Kiegészítők:
- Készülékenként 6 darabos párna szett az esetlegesen lecsöpögő folyadék összegyűjtésére.
- összesen 25 db – az akkumulátorok külső töltéséhez alkalmas készlet(pót akkumulátor, töltő, kábel).
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/
vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt. 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 adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és beüzemelése is, amely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
Részletes szakmai 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: 10529190 (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
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(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: Kézfertőtlenítő készülékek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33741300-9

További tárgyak:
39330000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
81 db érintés nélküli kézfertőtlenítő-szer adagoló készülék
Kiegészítők:
- Készülékenként 6 darabos párna szett az esetlegesen lecsöpögő folyadék összegyűjtésére.
- összesen 25 db – az akkumulátorok külső töltéséhez alkalmas készlet(pót akkumulátor, töltő, kábel).
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/
vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt. 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 adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása és beüzemelése is, amely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
Részletes szakmai 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 2. Adagolási lehetőségek száma(db) (Előny a több) 10
2 3. Univerzális befogadó képesség: többféle űrtartalmú flakon használatának lehetősége(db) (Előny a
több) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 75
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00004
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 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:
19309 / 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: Kézfertőtlenítő készülékek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: info@allegro.hu
Telefon: +36 13502107
Internetcím(ek): (URL) www.allegro.hu
Fax: +36 13291854
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10529190
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
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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: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241
Hivatalos név: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
Hivatalos név: Green Office Solution Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48610364
Postai cím: Lajos Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23573947241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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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:
2021/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Bokod Község Önkormányzata (0575/2021)
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: Bokod Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69386710
Postai cím: Hösök Tere 6
Város: Bokod
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2855
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka László
Telefon: +36 34490151
E-mail: polgarmester@bokod.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bokod.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
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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:
Bokod csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II.
Hivatkozási szám: EKR000932482020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

613

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 megvalósításra kerülő vízilétesítmények:
Az árvízcsúcs-csökkentő tározó feladata, hogy a település külterületén tartsa vissza a nagy vizeket,
elkerülve a belterületi elöntéseket. A tározó az év túlnyomó részében üres. Az elöntések megakadályozása
céljából a vízfolyásra merőlegesen épül egy gát, melybe egy olyan átmérőjű áteresz kerül, hogy azon csak
az a vízmennyiség tud átfolyni, amit a belterületi meder biztonsággal képes levezetni. A vízgyűjtő terület
művelhetőségét a létesítmény nem befolyásolja.
A tervezett gát adatai:
Hossza: 169,2 m
Mentett oldali rézsűk: 1:2-1:2,5
Vízoldali rézsűk: 1:3
Korona szélesség: 4-4,2 m
Legnagyobb magassága: 3,58 m
Korona szint: 203,50 mBf
A tervezett tározó adatai:
Teljes területe a felső rézsű élek között mérve: 10000 m2
Vízfelszín Üvsz-nél: 6500 m2
Víztérfogat Üvsz-nél: 5915,6 m3
Legnagyobb vízmélység: Üvsz-nél: 3,08 m
Átlagos vízmélység Üvsz-nél: 0,91 m
Legnagyobb hossza: 166 m
Legnagyobb szélessége: 99 m
Átlagos szélessége: 77 m
A tervezett átereszek:
A gátba beépítendő áteresz:
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Az áteresz feladata, hogy annyi vizet engedjen át a Bokodi vízfolyás medrébe, hogy azt a meder
biztonságosan le tudja vezetni.
A tervezett áteresz:
Átmérője: 1,0 m
Anyaga: tokos betoncső
Hossza: ~14,0 m
Lejtése: 3,0 ‰
Belépési küszöbszint: 199,92 mBf
Kilépési szint: 199,88 mBf
Vízszállító képessége: 1265 l/s
Elő és utófej: előre gyártott vb. Leier LEF100 1:2,5
Átépítendő meglévő áteresz a földút alatt:
Átmérője: 1,0 m
Típusa: HÓD 100/200 cm erősített vasbeton cső
Hossza: 6,0 m
Lejtése: 35 ‰
Belépési szint: 199,77 mBf
Kilépési szint: 199,58 mBf
Vízszállító képessége: 4321 l/s
Az áteresz belépési oldalára uszadékfogó rács kerül 4 cm szabad pálcaközzel.
A tervezett árapasztó
A túltöltődés megelőzése érdekében árapasztó épül a tározótér Dk-i sarkán. Az árapasztón átfolyó vizek
keresztezik az utat, majd az út melletti árkon az alvízi mederbe kerülnek.
A tervezett árapasztó 3 elkülönülő szakaszból épül.
Alsó szakasz
• jellege: nyílt trapéz szelvényű meder
• f. szélessége: 2,0 m
• hossza: 65 m
• mélysége: min 0,5 m
• anyaga: füvesített földárok
Átmeneti szakasz
• jellege: nyílt átmeneti meder
• f. szélessége: 2,0-4,0 m
• hossza: 4 m
• mélysége: min 0,3-0,5 m
• anyaga: betonba rakott terméskő
Felső szakasz
• jellege: nyílt csésze szelvényű meder
• f. szélessége: 4,0 m
• hossza: 20 m
• mélysége: 0,1-0,3 m
• anyaga: betonba rakott terméskő
Az elvezető árok befogadója a Bokodi vízfolyás. A befogadó előtt az árokra 5 m hosszban, teljes
szelvényben kőszórás kerül. A befogadó meder TA 25/50 vízépítési kőből készült kőszórással épül 13 m
hosszban.
Dadi út és az épülő tározó közötti levezető árok jó karba helyezése
A Dadi út déli oldalán lefolyó csapadékvizek biztonságos levezetését biztosítja a tervezett záptározó alatti
meder szakaszba. A zárt szakasz vége és a befogadó között földárok épül 60 cm fenék szélességgel és 1:1,5
rézsűdőléssel. A kőszórás hossza: 95 m.
Az árok teljes hossza a Dadi úttól a Bokodi vízfolyásig 276 fm, ebből a zárt szakasz hossza 74,9 fm.
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Záportározó alatt a Bokodi vízfolyás jó karba helyezés a Száva utcai hídig
A létesítendő záportározó alatt a Bokodi vízfolyásról a benőtt növényzet kitakarítása és meder jó karba
helyezése tervezett. A vízfolyás hossza a tározó kifolyási oldalán lévő előfejtől a Száva utcai híd befolyási
szelvényéig 229,1 m.
A megvalósítás során a tervdokumentációban, valamint a vízjogi létesítési engedélyben megfogalmazott
előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített előre gyártott termékek csak a műszaki tulajdonságok
és paraméterek miatt kerültek megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos
tulajdonságú és műszaki paraméterekkel bíró termékek is beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a
gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!
Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésben!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50787224 (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: Bokod csapadékvíz elvezetésének fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Bokod, közigazgatási területe (Bokod 02/11, 02/13, 02/23, 06/5-6,
06/9-10 és 08 hrsz.-ú ingatlanok)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések pályázati felhívás keretében
Bokod község támogatásban részesült. A projekt célja, illetve jelen eljárás tárgy a település csapadékvízelvezetésének fejlesztése.
A kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges jogerős vízjogi létesítési engedély, valamint kivitelezési
tervdokumentáció rendelkezésre áll.
A település belterületi szakaszának védelme érdekében az alábbi vízrendezési feladatokat kell elvégezni:
1. Dadi út és az épülő tározó közötti levezető árok jó karba helyezése
A Dadi út déli oldalán lefolyó csapadékvizek biztonságos levezetése a kialakítandó záptározó fele. Ez a
levezető rendszer meghatározó szerepet tölt be a külterületről érkező csapadékvizek elvezetésében, s így
a Dadi út belterületi szakaszának tehermentesítésében!
2. Zápor tározó építése, tervezett záporáteresszel
A Bokodi vízfolyásra merőlegesen kialakított gáttal a csapadékvizek visszatartása, valamint egy áteresszel a
vízfolyás belterületi szakaszára kerülő vízmennyiség szabályozása.
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3. Zápor tározó alatt a Bokodi vízfolyás jó karba helyezés a Száva utcai hídig
A létesítendő záportározó alatt a Bokodi vízfolyásból a benőtt növényzet kitakarítása és meder jó karba
helyezése.
Így a meder vízszállító képességét megnöveljük, biztosítjuk a vizek gyorsabb lefolyását.
A munkálatok rekultivációval fejeződnek be. A rekultiváció két egymásra épülő, egymást kiegészítő
folyamatban végezhető el, úgymint műszaki (technikai), valamint biológiai rekultiváció.
A vízilétesítmények építésével érintett ingatlanok:
Bokod 02/11, 02/13, 02/23, 06/5-6, 06/9-10 és 08 hrsz.-ú ingatlanok.
A tervezett állapot részletes ismertetését a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
FONTOS! A megvalósítás során az engedélyben és a tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat
maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített előre gyártott termékek csak a műszaki tulajdonságok
és paraméterek miatt kerültek megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos
tulajdonságú és műszaki paraméterekkel bíró termékek is beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a
gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban, különösen a műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra,
eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést minden esetben érteni kell. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján, azzal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4)- (6) bekezdései szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 0 hónap
- max 12 hónap) 20
2 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai
tapasztalata (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) (Hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00014
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
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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: Bokod csapadékvíz elvezetésének 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: 2021/01/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98958007
Postai cím: Külterület 02/8 hrsz.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: Magyarország
E-mail: gombosfoldgep@gombosfoldgep.hu
Telefon: +36 303374986
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49208890
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50787224
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:
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E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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: GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98958007
Postai cím: Külterület 02/8 hrsz.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284211
Hivatalos név: MARÉP Építőipari Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25691076
Postai cím: Egység Út 22.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11889733211
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:
2020/09/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
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VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros Önkormányzata (0161/2021)
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 Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271452
E-mail: kittkad@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapest.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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
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x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Cséry-telep kútjai engedélyezés, kockázatelemzés
Hivatkozási szám: EKR000394222020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

622

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90713000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő(k) feladata „A Cséry-telep monitoring kutak üzemeltetési engedélyének
meghosszabbításához, egységes szerkezetbe foglalásához, kockázatfelméréshez szakértő megbízása” (EKR
megnevezése: Cséry-telep kútjai engedélyezés, kockázatfelmérés) tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményeképp 2 részfeladatban a Cséry-telepen (Budapest, XVIII. kerület Ipacsfa utca 19.,
140018/3 helyrajzi számú ingatlan) található monitoring kutak vízjogi fennmaradási engedélyének
meghosszabbítása és az üzemeltetési engedélyek egységes szerkezetbe foglalása (1. részfeladat),
továbbá talaj és talajvíz szennyezettség komponenseinek környezet-egészségügyi mennyiségi
kockázatfelmérésének elvégzése (2. részfeladat). Részletesen a szerződéstervezetben és műszaki leírásban
foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 565000 (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
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II.2.1)

Elnevezés: Engedély hosszabbítás, egységes engedély
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90713000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház
utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. részfeladat megnevezése „Engedély hosszabbítás, engedélyek egységes szerkezetbe foglalás”, EKR
megnevezése: Engedély hosszabbítás, egységes engedély.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztálya (a továbbiakban: FKI-KHO) 6887-7/2017. számon adott ki vízjogi létesítési engedélyt. Az
engedély és a becsatolt megvalósulási terv alapján az FKI-KHO 6887-16/2017. számú határozatával vízjogi
üzemeltetési engedélyt adott a Cséry-telepen (Budapest, XVIII. kerület Ipacsfa utca 19., 140018/3 helyrajzi
számú ingatlan) található 15 +7 db kútból álló monitoring rendszerre.
Az FKI-KHO 2019. 06. 21-én felszólította a Fővárosi Önkormányzatot az FKI-KHO 35100/1379/2019. ált.
számú határozatával egyes monitoring kutak vízjogi fennmaradási engedélyeinek meghosszabbítási
kérelme beadására 2019. július 31-i határidővel, mely határidőt az FKI-KHO 35100-7147/2020. ált számú
határozatával 2020. december 31-ig meghosszabbította.
Nyertes ajánlattevő feladta Megrendelő részére 15 db új fúrású kútból (Csm 1-15-ig jelű) és 7 db korábban
mélyített kútból (2-3, 5-9 KÚT jelű) álló monitoring rendszernek az 1.,2.,3.,4. számú monitoring kutak
vízjogi fennmaradási engedélyének a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelősség által kiadott 57896-2/2009 számú vízjogi fennmaradási engedély meghosszabbítása,
valamint a további hosszabb távú monitoring tevékenység folytatása miatt, a használatban lévő 22 db kút
üzemeltetési engedélyének egységes szerkezetbe foglalása.
Részletesen a szerződéstervezetben és műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Elkészített Kérelem Megrendelő felé történő benyújtására vállalt határidő
naptári napban (szerződés hatályba lépésétől számítottan maximum 45 naptári nap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kockázatfelmérés elvégzése
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90713000-8

További tárgyak:
90711000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház
utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2. részfeladat megnevezése: „Talaj és talajvíz szennyezettség komponenseinek környezet-egészségügyi
mennyiségi kockázatfelmérésének elvégzése", EKR megnevezése: Kockázatfelmérés elvégzése.
Budapest Főváros Önkormányzatát és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a tárgyi kármentesítéssel kapcsolatosan a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (2) bekezdés b) pontjában és a 102/A. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján egyetemleges adatszolgáltatásra kötelezte a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatala a PE-06/KTF/4473-6/2019. számú határozat szerint.
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala PE-06/KTF/04384-17/2020. számú határozatával
PE-06/KTF/4473-11/2019. számon módosította a PE-06/KTF/4473-6/2019. számú határozatot, mely
szerint: „Azon komponensek tekintetében, melyekre (D) érték nem reverz kockázatbecslés alapján
került megállapításra, és amely komponensek esetében a 2018., 2019. és 2020. évi talajvíz monitoring
tevékenység során a vonatkozó (D) értékeket meghaladó koncentráció kerül(t) detektálásra, ismételt
mennyiségi kockázatfelmérés elvégzése szükséges".
Fentiek értelmében Nyertes ajánlattevő feladata Megrendelő részére ismételt talaj és talajvíz
szennyezettség komponenseinek környezet-egészségügyi mennyiségi kockázatfelmérés elvégzése és
adatszolgáltatás a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala PE-06/KTF/04384-17/2020. számú
határozata szerint.
Részletesen a szerződéstervezetben és műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Elkészített dokumentumok Megrendelő felé történő benyújtására vállalt
határidő naptári napban (szerződés hatályba lépésétől számítottan maximum 60 naptári nap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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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:
14612 / 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: Engedély hosszabbítás, egységes engedély
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: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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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: NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86189462
Postai cím: Németvölgyi Út 97
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: info@naturaqua.hu
Telefon: +36 12053680
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12053681
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26767385243
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: 225000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
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V.2.10)
V.2.11)

Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96685893
Postai cím: Ércelő út 1
Város: Gyöngyösoroszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11753795210
Hivatalos név: Ökoproject Eger Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92258327
Postai cím: Szvorényi Utca 10
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12515886210
Hivatalos név: NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86189462
Postai cím: Németvölgyi Út 97
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26767385243
Hivatalos név: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22070850
Postai cím: Mozaik Utca 14/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12157817241
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Hivatalos név: Perfektum Projekt Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45338797
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14592111241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kockázatfelmérés elvégzése
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: 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: Megaterra Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19752293
Postai cím: Zulejka Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: megaterra@megaterra.hu
Telefon: +36 209311230
Internetcím(ek): (URL) www.megaterra.hu
Fax: +36 12135813
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12201693243
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: 340000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

629

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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: NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86189462
Postai cím: Németvölgyi Út 97
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: Ali.Tamas@Naturaqua.Hu
Telefon: +36 12053680
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12053681
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 26767385243
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96685893
Postai cím: Ércelő út 1
Város: Gyöngyösoroszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11753795210
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Hivatalos név: Ökoproject Eger Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92258327
Postai cím: Szvorényi Utca 10
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12515886210
Hivatalos név: ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15856780
Postai cím: Soroksári Út 164. 3. épület földszint
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11969567243
Hivatalos név: NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86189462
Postai cím: Németvölgyi Út 97
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26767385243
Hivatalos név: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22070850
Postai cím: Mozaik Utca 14/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12157817241
Hivatalos név: Perfektum Projekt Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45338797
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14592111241
Hivatalos név: Megaterra Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19752293
Postai cím: Zulejka Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12201693243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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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:
Tárgyi eljárásban ajánlatot nyújtottak be az alábbi ajánlattevők, amely ajánlatok azonban - az ajánlati
felhívás VI.3.12) pont 18.
alpontjában foglaltakkal összhangban - a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján nem kerültek elbírálásra:
1. részfeladat:
- BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.)
- Perfektum Projekt Kft. (1036 Budapest, Perc Utca 2.)
2. részfeladat:
- Ökoproject Eger Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (300 Eger, Szvorényi Utca 10.)
- ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. (1095 Budapest, Soroksári Út 164. )
- BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.)
- Perfektum Projekt Kft. (1036 Budapest, Perc Utca 2.)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapesti Gazdasági Egyetem (0649/2021)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45828083
Postai cím: Markó utca Utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ortutay Miklós
Telefon: +36 14696600
E-mail: ortutay.miklos@uni-bge.hu
Fax: +36 14696600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-bge.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: felsőoktatási intézmény
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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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:
BGE ingatlanok karbantartása, hibaelhárítása
Hivatkozási szám: EKR001172852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

633

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés keretében a Budapesti Gazdasági Egyetem vagyonkezelésébe tartozó,
Budapesten és Szentendrén lévő épületekben igény szerinti hibajavítási, átalakítási feladatok végzése:
összesen 12 db helyszínen, összesen 97.450 m2 alapterületen.
A szolgáltatási helyek:
1149 Bp. Buzogány utca 10-12. PSZK Oktatási épületek (A; B; C; D; Toldalék)
1148 Bp. Bagolyvár utca 6-10. PSZK Kollégium
1087 Bp. Berzsenyi utca 6. PSZK Oktatási épület
1149 Bp. Buzogány utca 11-13. „E” Igazgatási (kancellária) épület
2000 Szentendre, Rév utca 6.
1165 Bp. Diósy L. utca 22-24. KKK Oktatási épületek (É; K; D)
1165 Bp. Diósy L. utca 22-24. KKK Kollégium
1165 Bp. Diósy L. utca 22-24. „Sportcsarnok”
1055 Bp. Markó utca 29-31. KVIK Oktatási épület
1054 Bp. Alkotmány utca 9-11. Oktatási épület
1113 Bp. Laufenauer utca 1-7. Kollégium
1072 Bp. Klauzál tér 5. Könyvtár
Az elvégzendő munkák jellemző, főbb típusai:
• haváriaelhárítás: beázás, elárasztás, viharkár, csőtörés, vakolatomlás, váratlan épületgépészeti és
épületvillamossági üzemzavar
• építőmesteri javítások: festés, vakolatok, hideg- és melegburkolatok, álmennyezetek, homlokzatok,
magas- és lapostetők, esővízelvezetők, külső és belső nyílászárók, vasalatok, beépített bútorok, bútorok,
árnyékolók, kerítések és térburkolatok javítása
• épületgépészeti javítások: klímák; szellőzők; gépészeti (víz, fűtés, hűtés, gáz, szellőzés) vezetékek,
szerelvények és berendezések; szaniterek és öntözőrendszer javítása
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• épületvillamossági javítások: elosztók; világítási rendszerek; erőátviteli rendszerek; gyengeáramú
hálózatok; épületautomatikai és felügyeleti rendszerek; napelemes erőművek és motorizált nyílászárók,
sorompók javítása
• épületátalakítások és felújítások: vizesblokkok felújítása; teakonyhák felújítása; oktatási, kollégiumi
és igazgatási helyiségek felújítása; helyiségek összenyitása , leválasztása; tisztasági festés; tetőfelújítás;
homlokzatfelújítás; nyílászárócsere; felszálló és alapvezetékek cseréje; kazánház és hőközpont felújítása;
radiátorcsere; világításkorszerűsítés; kerítések felújítása; térburkolatok felújítása
A szerződés 24 hónapos időszakra és 246.000.000,- keretösszegre vonatkozik, azzal, hogy a szerződés
hatálya megszűnik akkor, amikor az előbbi két feltétel bármelyike bekövetkezik.
Ajánlatkérő a teljes, két évre számított keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget a közbeszerzési
dokumentumokban részletesen meghatározott szabályoknak megfelelően.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 246000000 (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: BGE ingatlanok karbantartása, hibaelhárítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45442100-8

További tárgyak:

45262520-2
45261910-6
45310000-3
45312310-3
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45430000-0
45441000-0
45443000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1149 Bp. Buzogány utca 10-12.
1148 Bp. Bagolyvár utca 6-10.
1087 Bp. Berzsenyi utca 6.

Kiegészítő szójegyzék
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1149 Bp. Buzogány utca 11-13.
2000 Szentendre, Rév utca 6.
1165 Bp. Diósy L. utca 22-24.
1055 Bp. Markó utca 29-31.
1054 Bp. Alkotmány utca 9-11.
1113 Bp. Laufenauer utca 1-7.
1072 Bp. Klauzál tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében a Budapesti Gazdasági Egyetem vagyonkezelésébe tartozó,
Budapesten és Szentendrén lévő épületekben igény szerinti hibajavítási, átalakítási feladatok végzése:
összesen 12 db helyszínen, összesen 97.450 m2 alapterületen.
A szolgáltatási helyek:
1149 Bp. Buzogány utca 10-12. PSZK Oktatási épületek (A; B; C; D; Toldalék)
1148 Bp. Bagolyvár utca 6-10. PSZK Kollégium
1087 Bp. Berzsenyi utca 6. PSZK Oktatási épület
1149 Bp. Buzogány utca 11-13. „E” Igazgatási (kancellária) épület
2000 Szentendre, Rév utca 6.
1165 Bp. Diósy L. utca 22-24. KKK Oktatási épületek (É; K; D)
1165 Bp. Diósy L. utca 22-24. KKK Kollégium
1165 Bp. Diósy L. utca 22-24. „Sportcsarnok”
1055 Bp. Markó utca 29-31. KVIK Oktatási épület
1054 Bp. Alkotmány utca 9-11. Oktatási épület
1113 Bp. Laufenauer utca 1-7. Kollégium
1072 Bp. Klauzál tér 5. Könyvtár
A szerződés 24 hónapos időszakra és 246.000.000,- keretösszegre vonatkozik, azzal, hogy a szerződés
hatálya megszűnik akkor, amikor az előbbi két feltétel bármelyike bekövetkezik.
Ajánlatkérő a teljes, két évre számított keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget a közbeszerzési
dokumentumokban részletesen meghatározott szabályoknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember (MV-É)
releváns szakmai többlettapasztalata (a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat felett, minimum
0 - maximum 48 hó) 30
2 Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember (MV-ÉV) releváns szakmai
többlettapasztalata (a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat felett, minimum 0 - maximum 48
hó) 30
3 Az M/3. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember (MV-ÉG) releváns szakmai
többlettapasztalata (a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat felett, minimum 0 - maximum 48
hó) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 210
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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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:
Ár szempont részletezése (súlyszám: 210): Szakágankénti rezsióradíjak súlyozott értéke (nettó Ft/óra) súlyszám 175, Havária rezsióradíj értéke (nettó Ft/óra) - súlyszám 10, Anyagigazgatási díj (%): – súlyszám:
15, Költségtérítések pótléka (%) – súlyszám: 5, Akadályoztatási költség pótléka (%) – súlyszám: 5.
A szakágankénti rezsióradíjak alszempont részletezése a közbeszerzési dokumentumokban. Az egyes
fogalmak definíciója és az alkalmazhatóság feltételei a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint!
Az ár szempontnál 0 érték egyetlen alszempont esetén sem ajánlható meg, az ajánlatot minden
esetben egész számban kell megadni. Az ezen előírásoknak meg nem felelő megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
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
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BGE ingatlanok karbantartása, hibaelhárítása
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: 2021/01/11 (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: Centrál-Tech-System Fővállalkozó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90231234
Postai cím: Megyedűlő Ut 12.B
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
E-mail: ctsfkft@gmail.com
Telefon: +36 203856701
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14452572213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 246000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 246000000
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
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Centrál-Tech-System Fővállalkozó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90231234
Postai cím: Megyedűlő Ut 12.B
Város: Halásztelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14452572213
Hivatalos név: ANTÜVÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94069736
Postai cím: Tahi Utca 79/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14260922241
Hivatalos név: Priester-Hausbau Kft.
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77618085
Postai cím: Andor Utca 21/C fszt.1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26349635243
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:
2020/11/19 (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:
2021/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc (0697/2021)
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: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90325432
Postai cím: Rákóczi Tér 1
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Drabos Erik Kasszián
Telefon: +36 88593641
E-mail: drabos.erik@ocist.hu
Fax: +36 88593830
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zirciapatsag.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: Egyházi jogi személy
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
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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:
Ciszterci Szent Margit Óvoda korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000988722020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

641

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium belső átalakítási munkái kivitelezési feladatainak ellátására az EGYH-EKF-20-P-0021 és az EGYHKCP-18-P-0176 kódszámú pályázati konstrukció keretében az alábbiak szerint:
Munkagödör - munkaárok földkiemelése 163 m3
Vasbeton borda- lemezalap készítése szivattyús technológiával 93,3 m2
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 32,2 t
Vasbeton szerkezet építése (többféle) 133,4 m3
Fűtési esztrich (padlófűtést magába foglaló) gépi feldolgozással 243,5 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése (többféle) 202,9 m2
Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel 278,25 m2
Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése nútféderes kivitelben 278,25 m2
Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, simítással 224 m2
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre 510,4 m2
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással 156,8 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 467,6 m2
Padlóburkolat készítése beltérben (többféle) 784 m2
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel 1566,5 m2
Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés 344,5 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés 164,8 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés 220 m2
Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn
191,7 m2
Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése 190,5 m2
Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen 899,5 m2
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Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel 343,8 m2
Acélszerkezetek beépítése 18,18 t
Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve 263,8 m2
Komplett tetőfedés 435,2 m2
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal 3825 fm
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 2890 fm
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 1430 fm
Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva 1330 fm
Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése kültérben, 7℃/35℃ hőmérséklet tartománynál, fűtésre-hűtésre és
HMV-ellátásra, 20 kW teljesítmény alatti IDM TERRA AL TWIN 17 hőszivattyú 1 db
Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése 2130 fm
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül 201 m2
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése 185 fm
A tárgyi építési beruházás építésügyi hatósági engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez kötött.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem foglal a szerződésbe.
Ajánlatkérő jelen felhívás II.1.7) pontjában foglaltak szerint részajánlat tételének lehetőségét nem
biztosítja, a következő indokokra tekintettel: a kivitelezés tárgyát képező munka műszakilag nem
szakaszolható, egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, nem tartalmaz olyan
részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás
munkaszervezése egy nyertes ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható, gazdaságilag
ésszerűtlen a kivitelezési tevékenység részekre bontása.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentumok
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkoznak, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumokban rögzítetteknél
jobb megoldást is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299890735 (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: Ciszterci Szent Margit Óvoda korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45212314-0

643

Kiegészítő szójegyzék

45214100-1
45214200-2
45262800-9
45453100-8
45454000-4
45454100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621, Pécs, Apáca u. 21.; hrsz.: 18455; 7621 Pécs, Apáca u. 23., hrsz.:
18445
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium belső átalakítási munkái kivitelezési feladatainak ellátására az EGYH-EKF-20-P-0021 és az EGYHKCP-18-P-0176 kódszámú pályázati konstrukció keretében az alábbiak szerint:
Munkagödör - munkaárok földkiemelése 163 m3
Vasbeton borda- lemezalap készítése szivattyús technológiával 93,3 m2
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 32,2 t
Vasbeton szerkezet építése (többféle) 133,4 m3
Fűtési esztrich (padlófűtést magába foglaló) gépi feldolgozással 243,5 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése (többféle) 202,9 m2
Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel 278,25 m2
Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése nútféderes kivitelben 278,25 m2
Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, simítással 224 m2
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre 510,4 m2
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással 156,8 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 467,6 m2
Padlóburkolat készítése beltérben (többféle) 784 m2
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel 1566,5 m2
Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés 344,5 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés 164,8 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés 220 m2
Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn
191,7 m2
Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése 190,5 m2
Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen 899,5 m2
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel 343,8 m2
Acélszerkezetek beépítése 18,18 t
Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve 263,8 m2
Komplett tetőfedés 435,2 m2
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal 3825 fm
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 2890 fm
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 1430 fm
Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva 1330 fm
Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése kültérben, 7℃/35℃ hőmérséklet tartománynál, fűtésre-hűtésre és
HMV-ellátásra, 20 kW teljesítmény alatti IDM TERRA AL TWIN 17 hőszivattyú 1 db
Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése 2130 fm
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Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül 201 m2
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése 185 fm
A tárgyi építési beruházás építésügyi hatósági engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez kötött.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem foglal a szerződésbe.
Ajánlatkérő jelen felhívás II.1.7) pontjában foglaltak szerint részajánlat tételének lehetőségét nem
biztosítja, a következő indokokra tekintettel: a kivitelezés tárgyát képező munka műszakilag nem
szakaszolható, egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, nem tartalmaz olyan
részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás
munkaszervezése egy nyertes ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható, gazdaságilag
ésszerűtlen a kivitelezési tevékenység részekre bontása.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentumok
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkoznak, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumokban rögzítetteknél
jobb megoldást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3. M.2.1. pontjában meghatározott alkalmassági követelmény
tekintetében bevont szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap,
min.:0, max.:36) 10
2 3. A felhívás III.1.3. M.2.2. pontjában meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében bevont
szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.:0, max.:36) 10
3 4. A felhívás III.1.3. M.2.3. pontjában meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében bevont
szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.:0, max.:36) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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
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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: Ciszterci Szent Margit Óvoda korszerűsítése
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: 2021/01/11 (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
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Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: info@vivapalazzo.hu
Telefon: +36 72510327
Internetcím(ek): (URL) www.vivapalazzo.hu
Fax: +36 72510327
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575158202
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: 299890735
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575158202
Hivatalos név: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202
Hivatalos név: Pécsváradi Architekt Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86112655
Postai cím: Kossuth L. Utca 6.
Város: Pécsvárad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11545505202
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:
2020/09/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
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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:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0594/2021)
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: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99110851
Postai cím: Sárberek Egyéb 100
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Zoltán
Telefon: +36 34311766
E-mail: nagy.zoltan@edvrt.hu
Fax: +36 34311595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.edv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.edv.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
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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
x Egyéb tevékenység: Víztermelés-, kezelés-, ellátás
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szennyvízfőgyűjtő átépítése.
Hivatkozási szám: EKR001209022020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az SK Innovation üzem szennyvize ätemelön ës egy D225-D315 PE nyomövezetëken keresztül, az
Irinyi utcai NA300KGPVC fögyüjtöbe kerül bevezetësre.
A meglëvö fögyüjtö szällïtö kapacitäsa mintegy QT=54 l/s. Az üj üzem jelentös
szennyvïzkibocsätäsära tekintettel a szennyvïzfögyüjtö bövïtëse szüksëges NA400
dimenziöjüra.
Nyertes ajänlattevö feladata az ËDV Zrt. Komärom Ipari Park, szennyvïzfögyüjtö ätëpïtëse a
CityTERV Kft. 15K-1/2020 sz. terve ës a csatolt költsëgvetës-kiïräs szerint. A beruhäzäst szigorüan
a tervek szerint kell kivitelezni.
Ëpül összesen:
1394,0 fm NA400KGPVC gerinc csatorna
51,0 fm D530/NA400ÜPE gerinc csatorna
2,0 fm NA300KGPVC bekötö csatorna
15,0 fm NA200KGPVC bekötö csatorna
15,0 fm NA160KGPVC bekötö csatorna
2,0 fm NA110KGPVC bekötö csatorna
34 db Ø100b tisztïtöakna elöregyärtott beton elemekböl
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi vezetékek elbontása nem része a jelen közbeszerzési
eljárásnak, így azok költéségét nem kell tartalmazni az ajánlatnak.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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)
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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: Szennyvízfőgyűjtő átépítése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2900 Komárom, Komáromi Ipari Park, Puskás Tivadar utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az SK Innovation üzem szennyvize ätemelön ës egy D225-D315 PE nyomövezetëken keresztül, az
Irinyi utcai NA300KGPVC fögyüjtöbe kerül bevezetësre.
A meglëvö fögyüjtö szällïtö kapacitäsa mintegy QT=54 l/s. Az üj üzem jelentös
szennyvïzkibocsätäsära tekintettel a szennyvïzfögyüjtö bövïtëse szüksëges NA400
dimenziöjüra.
Nyertes ajänlattevö feladata az ËDV Zrt. Komärom Ipari Park, szennyvïzfögyüjtö ätëpïtëse a
CityTERV Kft. 15K-1/2020 sz. terve ës a csatolt költsëgvetës-kiïräs szerint. A beruhäzäst szigorüan
a tervek szerint kell kivitelezni.
Ëpül összesen:
1394,0 fm NA400KGPVC gerinc csatorna
51,0 fm D530/NA400ÜPE gerinc csatorna
2,0 fm NA300KGPVC bekötö csatorna
15,0 fm NA200KGPVC bekötö csatorna
15,0 fm NA160KGPVC bekötö csatorna
2,0 fm NA110KGPVC bekötö csatorna
34 db Ø100b tisztïtöakna elöregyärtott beton elemekböl
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi vezetékek elbontása nem része a jelen közbeszerzési
eljárásnak, így azok költéségt nem kell tartalmazni az ajánlatnak.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat 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 Az AF III.1.3) M2.A. pont szerinti szakembernek az alkalmassági
minimumkövetelményként előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (hönapban, min 0, a 36 vagy
magasabb ërtëk max pontot kap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Egy összegben, nettó HUF-ban) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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 részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük
alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre
elkülönítését.
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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szennyvízfőgyűjtő átépítése.
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 rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel (Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont).
Az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke
a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem
lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket
határozta volna meg (Kbt. 114. § (8) bekezdés).
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)
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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: Poseidon Power Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12639052
Postai cím: Fő Út 46
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26255592213
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
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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:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (0609/2021)
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 Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20662563
Postai cím: Dob Utca 90
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markóné Ambrus Lilla
Telefon: +36 306394965
E-mail: ambrus.lilla@fokert.hu
Fax: +36 13425199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fokert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fokert.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
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x Egyéb tevékenység: Közterületi parkok, fasorok fenntartása
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:
3,5 t össztömegű emelőkosaras tehergépjármű II.
Hivatkozási szám: EKR001028892020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 (egy) darab emelőkosaras tehergépjármű beszerzése. Nyertes
ajánlattevő eredményes közbeszerzési eljárást követően 1 (egy) darab emelőkosaras tehergépjármű
szállítására, üzembe és forgalomba helyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattevő nem csak
új tehergépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz ajánlattevő használt emelőkosaras tehergépjárműre
is tehet megajánlást, amennyiben az emelőkosaras tehergépjármű megfelel a műszaki leírásban foglalt
követelményeknek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45655000 (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)
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Elnevezés: 3,5 t össztömegű emelőkosaras tehergépjármű II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

34952000-5

További tárgyak:
42410000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 130.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében 1 (egy) darab emelőkosaras tehergépjármű beszerzése. Nyertes
ajánlattevő az eredményes közbeszerzési eljárást követően 1 (egy) darab emelőkosaras felépítménnyel
rendelkező tehergépjármű szállítására, üzembe és forgalomba helyezésére köteles a műszaki leírásban
rögzítettek szerint. A beszerezni kívánt emelőkosaras felépítménnyel rendelkező dízel üzemű
tehergépjármű 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, legalább EURO 5 motorral rendelkezik;
a motor teljesítménye: min. 90 kW, a szállítható személyek száma legalább két fő. Az emelőkosár
terhelhetősége: min. 200 kg; munkamagassága: min. 24 m. Az ajánlatban megajánlható gépjármű
futásteljesítménye maximum 50 000 km, továbbá 2016-os évjáratnál régebbi gyártású tehergépjármű és
felépítmény az ajánlatban nem ajánlható meg.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattevő nem csak
új tehergépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz ajánlattevő használt emelőkosaras tehergépjárműre
is tehet megajánlást, amennyiben az emelőkosaras tehergépjármű megfelel a műszaki leírásban foglalt
követelményeknek. Ajánlatot csak per-, igény- és tehermentes tehergépjárműre lehet tenni.
A tehergépjármű átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban történik. A közbeszerzési eljárás
eredményeként a nyertes ajánlattevő köteles az emelőkosaras tehergépjárművet az értékelési szempont
szerint megajánlott határidőben, az Ajánlatkérő nevére átírva, érvényes magyar forgalmi rendszámmal
üzemképes állapotban átadni az Ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott tehergépjárműnek meg kell felelnie a
közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek.
Ajánlatkérő a karakterkorlátozásra tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket a II.1.5) ponttal összefüggésben,
hogy a teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított legalább 15 nap, de legfeljebb 100
nap. Ajánlatkérő a teljesítési határidőt értékelési részszempontként is rögzítette. Ajánlatkérő előteljesítést
elfogad.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési
dokumentumok és annak mellékletei tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szállítási határidő (min. 15 naptári nap; max. 100 naptári nap): 10
2 3. A szerelőkosár forgástengelytől számított maximális oldalkinyúlása (min. 14 m, max. 17 m): 10
3 4. A tehergépjárműre előírt jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 12
hónap) 10

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

659

4 5. Szállítható személyek száma (min. 2 fő, max. 3 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes ajánlati ár (bruttó Ft) / Súlyszám: 65
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szállítási (teljesítési) határidő a szerződés hatálybalépésétől
számított legfeljebb 100. naptári nap. Ajánlatkérő a szállítási (teljesítési) határidőt értékelési
részszempontként is rögzítette, Ajánlatkérő a 15 naptári napot vagy ennél rövidebb, azaz 15 naptári
napnál kedvezőbb szállítási időtartamot is a maximális 100 ponttal értékeli. A 100 naptári napot
meghaladó, azaz hosszabb szállítási határidőt tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
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:
19030 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
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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: 3,5 t össztömegű emelőkosaras tehergépjármű 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: 2021/01/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sali-Daru Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44202804
Postai cím: Hofherr Albert Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
E-mail: sd@salidaru.hu
Telefon: +36 12816391
Internetcím(ek): (URL) http://salidaru.hu/
Fax: +36 13480420
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12390171243
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: 45655000
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)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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: Sali-Daru Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44202804
Postai cím: Hofherr Albert Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12390171243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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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:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hegyfalu Községi Önkormányzat (0635/2021)
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: Hegyfalu Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22422040
Postai cím: Jókai Utca 20-22.
Város: Hegyfalu
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9631
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csajbi Lívia
Telefon: +36 95340001
E-mail: jegyzoszeleste@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyfalu.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
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Óvoda átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000891112020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

664

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás a Jókai u 20-22. (hrsz.: 216) alatt található óvoda épületének átalakítását, felújítását
tartalmazza. Az épületben az óvoda mellett jelenleg a helyi önkormányzat hivatala, valamint egy
melegítőkonyha üzemel, de a beruházás csak az óvodai funkciókat ellátó épületrészre vonatkozik.
A tervezett átalakítás során az épületrészben csak homlokzati, illetve belső átalakítás történik, így a
meglévő beépítési paraméterek változatlanok maradnak.
Padozat felújítása: Az öltöző és előtér, a fürdő és WC, valamint a foglalkoztató helyiségek meglévő
padozata, aljzata elbontásra kerül 75,52 m2 mennyiségben. Helyére új padozat készül. Az új padozat alá
talajnedvesség elleni szigetelés készül.
A tornaszobában a meglévő parkettát felújítják, a többi helyiség új burkolatot kap.
Falszerkezet: Egyes válaszfalak elbontásra kerülnek kb. 62 m2 mennyiségben. Az újonnan kialakítandó
válaszfalak gipszkarton falszerkezettel kerülnek kialakításra.
Álmennyezet kialakítása: a tornaszoba és a foglalkoztató kivételével minden helyiségben kazettás
álmennyezet készül.
Hőszigetelések: A homlokzatra egységesen minden oldalon 15 cm EPS hőszigetelés kerül. A padlástérben
a meglévő födémre 25 cm szálas hőszigetelés kerül.
Nyílászárók: A meglévő nyílászárók bontása, eltávolítása után korszerű, hőszigetelő üvegezésű 40 db
nyílászáró kerül beépítésre.
Felületképzés: beltéri falszerkezetek festése kb. 300 m2 mennyiségben.
Gépészeti rendszer felújítása: az óvoda épületrészbe új gázbekötés és új kondenzációs kazán tervezése,
ami lehetővé teszi, hogy az óvodának különálló fűtési rendszere legyen.
Villamos rendszer felújítása: Az óvoda épületrész villamos rendszerének felújítása.
Udvar felújítása: Az épület környezetének kis mértékű felújítása. Új, térkövezett járda, továbbá az
udvaron talajtakaró cserjék, illetve a kerítés mellé zöld sövény kialakítása. Az óvoda udvarán található
melléképületet részbeni elbontása, a megmaradó részét felújítása.
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Akadálymentesítés: Az óvoda épületrész projektarányos akadálymentesítésére kerül sor. Az óvoda
előtt egy akadálymentes parkoló építése, ahonnan az óvoda bejárata felújított térkövezett járdán
megközelíthető. Az óvodában mozgáskorlátozott WC helyiség kialakítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49994069 (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: Óvoda átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9631 Hegyfalu, Jókai u. 20-22., Hrsz.: 216
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás a Jókai u 20-22. (hrsz.: 216) alatt található óvoda épületének átalakítását, felújítását
tartalmazza. Az épületben az óvoda mellett jelenleg a helyi önkormányzat hivatala, valamint egy
melegítőkonyha üzemel, de a beruházás csak az óvodai funkciókat ellátó épületrészre vonatkozik.
A tervezett átalakítás során az épületrészben csak homlokzati, illetve belső átalakítás történik, így a
meglévő beépítési paraméterek változatlanok maradnak.
Padozat felújítása: Az öltöző és előtér, a fürdő és WC, valamint a foglalkoztató helyiségek meglévő
padozata, aljzata elbontásra kerül 75,52 m2 mennyiségben. Helyére új padozat készül. Az új padozat alá
talajnedvesség elleni szigetelés készül.
A tornaszobában a meglévő parkettát felújítják, a többi helyiség új burkolatot kap.
Falszerkezet: Egyes válaszfalak elbontásra kerülnek kb. 62 m2 mennyiségben. Az újonnan kialakítandó
válaszfalak gipszkarton falszerkezettel kerülnek kialakításra.
Álmennyezet kialakítása: a tornaszoba és a foglalkoztató kivételével minden helyiségben kazettás
álmennyezet készül.
Hőszigetelések: A homlokzatra egységesen minden oldalon 15 cm EPS hőszigetelés kerül. A padlástérben
a meglévő födémre 25 cm szálas hőszigetelés kerül.
Nyílászárók: A meglévő nyílászárók bontása, eltávolítása után korszerű, hőszigetelő üvegezésű 40 db
nyílászáró kerül beépítésre.
Felületképzés: beltéri falszerkezetek festése kb. 300 m2 mennyiségben.
Gépészeti rendszer felújítása: az óvoda épületrészbe új gázbekötés és új kondenzációs kazán tervezése,
ami lehetővé teszi, hogy az óvodának különálló fűtési rendszere legyen.
Villamos rendszer felújítása: Az óvoda épületrész villamos rendszerének felújítása.
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Udvar felújítása: Az épület környezetének kis mértékű felújítása. Új, térkövezett járda, továbbá az
udvaron talajtakaró cserjék, illetve a kerítés mellé zöld sövény kialakítása. Az óvoda udvarán található
melléképületet részbeni elbontása, a megmaradó részét felújítása.
Akadálymentesítés: Az óvoda épületrész projektarányos akadálymentesítésére kerül sor. Az óvoda
előtt egy akadálymentes parkoló építése, ahonnan az óvoda bejárata felújított térkövezett járdán
megközelíthető. Az óvodában mozgáskorlátozott WC helyiség kialakítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36
hónap) 10
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó
általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 10
3 A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett
szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00048
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
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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: Óvoda átalakítása
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: 2021/01/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyugat-Ép Húsz Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67306695
Postai cím: Vadász Utca 15
Város: Nárai
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9797
Ország: Magyarország
E-mail: nyugatephusz@gmail.com
Telefon: +36 704207883
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27104303218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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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: 49994069
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:
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Hivatalos név: KG Invest 2008. Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73524614
Postai cím: Konini Utca 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14408717208
Hivatalos név: Nyugat-Ép Húsz Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67306695
Postai cím: Vadász Utca 15
Város: Nárai
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9797
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27104303218
Hivatalos név: "Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63210477
Postai cím: Mérleg Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125218
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:
2020/09/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Országos Bírósági Hivatal (0399/2021)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lencse Zsanett
Telefon: +36 13544253
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hálózati logelemző eszk. leszállítás és terméktám.
Hivatkozási szám: EKR001200292020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32427000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hálózati logelemző eszközök (2db) leszállítása és 36 hónapra szóló terméktámogatása (7/24 órás online
support, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21261456 (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: Hálózati logelemző eszk. leszállítás és terméktám.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
32427000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hálózati logelemző eszközök (2db) leszállítása és 36 hónapra szóló terméktámogatása (7/24 órás online
support, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades) a Műszaki leírásban és
az Adásvételi szerződésben rögzítettek szerint.
(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: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő azért határozta meg a legalacsonyabb árat egyedüli értékelési szempontként , mert
Ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru
felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem szolgálják.
A II.2.7. pontban megjelölt 38 hónap időtartam 36 hónap jótállást is magában foglal.
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:
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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:
21816 / 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: 2020.OBH.XIII.A.44/14. Rész száma: Elnevezés: Hálózati logelemző eszk. leszállítás és
terméktám.
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: 2020/12/31 (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: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75185723
Postai cím: Újvilág Utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefon: +36 13586353
Internetcím(ek): (URL) www.euroone.hu
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10649297244
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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: 21261456
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
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75185723
Postai cím: Újvilág Utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10649297244
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:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pécel Város Önkormányzata (0730/2021)
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: Pécel Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74549131
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Pécel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh János
Telefon: +36 284522751
E-mail: hivatal@pecel.hu
Fax: +36 28452755
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecel.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
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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 orvosi rendelő kivitelezési munkálatai II.
Hivatkozási szám: EKR001197132020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

678

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezés helyszíne: 2119 Pécel, Petőfi u. 1. hrsz: 2295/1
Építészet
Tárgyi ingatlanon egy fszt.+em.-es meglévő középítmény, és egy fszt.-es szerkezetkész építmény (Tárgyi
építmény) található. A falazatoknál a külső teherhordó falak és a belső főfalak készültek el. A födém
előregyártott körüreges födémpalló. A tetőszerkezet ácsolt kivitelű és tetőfóliával ellátott, de héjazat
nélküli. A külső nyílászárók beépítésre kerültek, melyek közül az ajtók visszabontásra és a helyszínen
deponálásra kerültek. Az épület környezete bontási és építési hulladékkal terhelt, mely a helyszínről nem
került elszállításra korábban.
A meglévő 1 rtg. bit. lemez szigetelést a falközök közt vissza kell bontani és azt a fal alatti részekkel
felületfolytonossá téve
újraépíteni.
A padozati lépésálló hőszigetelést vissza kell bontani, majd az új épületgépészeti alapvezetékek
elhelyezése után az 2x5 cm rétegben újonnan elhelyezendő.
A külső határoló falak 2 cm vtg. hőszigetelő vakolattal lesznek ellátva, míg a födém 25 cm hőszigeteléssel.
A belső válaszfalak könnyűszerkezetes rendszerrel készülnek hang-, és hőszigeteléssel, a tartószerkezeti és
épületfizikai szempontok szerint más-más vtg.-ban. A lehetséges helyeken paravánfalak készülnek.
A részben elkészült oromfalak 1 m szélességig visszabontásra kerülnek és a fennmaradó részt
könnyűszerkezetes kialakítással építjük meg.
Az ingatlanhoz szükséges parkolók a Petőfi utcai közterületen, és az ingatlanon belül kerül kialakításra. Az
ezeket összekötő belső és külső gyalogos közlekedő utak térkőből készülnek.
A meglévő növényzet szinte csak a fákra zsugorodott, így azt háromszintessé kell tenni füvesítéssel,
valamint bokrok, cserjék telepítésével.
Tartószerkezet:
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A falazaton beázások nyomai láthatóak illetve az egyik keresztfalban a nyílás mellett nagyobb
hajszálrepedések jelentek meg. Ahol repedés jelent meg ott lokális javítás szükséges. Általánosságban
megállapítható, hogy a falazatok jelenlegi állapotukban
felhasználhatók a tovább építéshez. A padlástéri oromfalak könnyűszerkezetes kialakítással készülnek,
a már elkészült lépcsős beforduló szakaszok meghagyása ill. minimális visszabontása mellett. A
talpszelemen a meglévő födémhez (koszorúhoz) van rögzítve.
Az egyes faelemek szegezhető sarokelemekkel ill. lemezzel vannak rögzítve. A beépített körüreges pallók
teherbírása megfelelő, helyenként a monolit kibetonozás hiányos, ezt pótolni kell. A födémpallókra jutó
tetőterheket jobban el kell osztani. Helyenként pótolni kell a félbe hagyott koszorúkat.
Ácsszerkezet: a faméretek általánosságban megfelelnek, de a kivitelezés sok helyen nem szakszerű, így
megerősítéseket kell elvégezni, melyek összetettségűk miatt csakis Tervezői művezetéssel lehetséges.
Faanyagvédelmi vizsgálat szerint a meglévő faszerkezetnél biológiai károsodás nincs, de vegyszeres
kezelés szükséges.
Épületvillamosság
Az orvosi rendelő az ELMŰ közcélú kisfeszültségű hálózatáról fogja vételezni a villamos energiát. Az ELMŰ
csatlakozás és a
mérőszekrény az építési telken, a Vodafone oszlop mellett lesz elhelyezve, kiépítését az ELMŰ végzi. Az
orvosi rendelő részére adveszmérő beépítése szükséges. Innen kábellel csatlakozunk a főelosztóba. A
főelosztóból kábellel csatlakozunk a háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat elosztójába.
A helyiségek világítása álmennyezetbe szerelhető LED lámpatest, kapcsolásuk süllyesztett világítási
kapcsolókkal történik. A rendelők világítása szabályozható elektronikával ellátott fénycsöves lámpatest, a
világítás erőssége nyomógombbal szabályozható.
Térvilágítás: az épület falán körbe alkonykapcsolóval vezérelt mozgás érzékelős lámpatestek lesznek. A
belső parkolók világítására fényvetőket és az oszlopokra szerelt parkvilágító lámpatesteket tervezünk. A
Petőfi utcai parkolók világítását a közvilágítás biztosítja.
Gyengeáramú hálózat: az épületben ún. három partíciós riasztóberendezés létesül, 1 db központtal és 3
db kezelővel. A helyiségekben
mozgásérzékelő és ajtónyitás érzékelő kerül beépítésre.
Az erős és gyengeáramú vezetékek elhelyezésére az álmennyezet fölött kábeltálca rendszert kell kiépíteni.
Napelemes rendszer: az épület tetőszerkezetére komplett napelemes rendszer kerül telepítésre.
Az LPS III fokozatú villámhárító berendezést kell létesíteni. Érintési és lépésfeszültség elleni védelem nem
szükséges.
Épületgépészet
Vízellátás: az épület vízellátása a Petőfi utca felől meglévő csatlakozó vezetéken keresztül, a tervezett
vízmennyiség mérőn keresztül lesz biztosítva.
A szükséges mennyiségű a kondenzációs gázkazánnal indirekt módon fűtött melegvíz tároló bojler fogja
biztosítani.
A vizes berendezési tárgyakhoz az alapvezetékek, az elosztó és ág vezetékek a falon kívüli szereléssel
szigeteléssel ellátva, a berendezési tárgyaknál pedig a padlóban és a falban vezetett vezetékekkel,
védőcsőben és hőszigeteléssel ellátva kerül kialakításra.
A padlószerkezetbe kerülő vízvezetékeket védőcsővel kell ellátni.
Szenyvíz elvezetés: a telek rendelkezik közcsatorna bekötéssel, a Petőfi utca felől van kiépítve.
A belső szennyvízhálózat kialakítása: a vizes berendezési tárgyaktól a keletkező szennyvizet a falban és a
padlóban összegyűjtve vezetjük az épületen belüli alapvezeték hálózaton keresztül, a külső vezetéken át, a
fogadó-tisztító idomon keresztül a csatlakozó vezetékbe, majd az utcai közvezetékbe.
Csapadékvíz elvezetés: az épületen keletkező csapadékvíz elvezetése külön kiépített elvezető rendszeren
keresztül lesz a telken lévő nyílt csapadékvíz árkon keresztül elvezetve.
Fűtés: az alapvezeték az álmennyezetben szerelve lesz kialakítva, és traktusonkénti leszálló vezetékekkel a
padlóban szerelt vezetékkel kerül kialakításra.
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Gázellátás: a telek rendelkezik földgáz vezeték csatlakozással, ettől lesz megszerelve a földbe fektetett
vezetékkel kiépítve az épület faláig.
Szellőzés-hűtés: a helyiségek légcseréje és friss levegő biztosítása gravitációsan, a nyílászárókon és
beépített résszellőzőkön keresztül biztosított.
Az intenzív szellőzést igénylő, nagy páraterhelésű hely.
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 orvosi rendelő kivitelezési munkálatai II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: NUTS-kód: HU120 , 2119 Pécel, Petőfi u. 1. hrsz: 2295/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezés helyszíne: 2119 Pécel, Petőfi u. 1. hrsz: 2295/1
Építészet
Tárgyi ingatlanon egy fszt.+em.-es meglévő középítmény, és egy fszt.-es szerkezetkész építmény (Tárgyi
építmény) található. A falazatoknál a külső teherhordó falak és a belső főfalak készültek el. A födém
előregyártott körüreges födémpalló. A tetőszerkezet ácsolt kivitelű és tetőfóliával ellátott, de héjazat
nélküli. A külső nyílászárók beépítésre kerültek, melyek közül az ajtók visszabontásra és a helyszínen
deponálásra kerültek. Az épület környezete bontási és építési hulladékkal terhelt, mely a helyszínről nem
került elszállításra korábban.
A meglévő 1 rtg. bit. lemez szigetelést a falközök közt vissza kell bontani és azt a fal alatti részekkel
felületfolytonossá téve
újraépíteni.
A padozati lépésálló hőszigetelést vissza kell bontani, majd az új épületgépészeti alapvezetékek
elhelyezése után az 2x5 cm rétegben újonnan elhelyezendő.
A külső határoló falak 2 cm vtg. hőszigetelő vakolattal lesznek ellátva, míg a födém 25 cm hőszigeteléssel.
A belső válaszfalak könnyűszerkezetes rendszerrel készülnek hang-, és hőszigeteléssel, a tartószerkezeti és
épületfizikai szempontok szerint más-más vtg.-ban. A lehetséges helyeken paravánfalak készülnek.
A részben elkészült oromfalak 1 m szélességig visszabontásra kerülnek és a fennmaradó részt
könnyűszerkezetes kialakítással építjük meg.
Az ingatlanhoz szükséges parkolók a Petőfi utcai közterületen, és az ingatlanon belül kerül kialakításra. Az
ezeket összekötő belső és külső gyalogos közlekedő utak térkőből készülnek.
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A meglévő növényzet szinte csak a fákra zsugorodott, így azt háromszintessé kell tenni füvesítéssel,
valamint bokrok, cserjék telepítésével.
Tartószerkezet:
A falazaton beázások nyomai láthatóak illetve az egyik keresztfalban a nyílás mellett nagyobb
hajszálrepedések jelentek meg. Ahol repedés jelent meg ott lokális javítás szükséges. Általánosságban
megállapítható, hogy a falazatok jelenlegi állapotukban
felhasználhatók a tovább építéshez. A padlástéri oromfalak könnyűszerkezetes kialakítással készülnek,
a már elkészült lépcsős beforduló szakaszok meghagyása ill. minimális visszabontása mellett. A
talpszelemen a meglévő födémhez (koszorúhoz) van rögzítve.
Az egyes faelemek szegezhető sarokelemekkel ill. lemezzel vannak rögzítve. A beépített körüreges pallók
teherbírása megfelelő, helyenként a monolit kibetonozás hiányos, ezt pótolni kell. A födémpallókra jutó
tetőterheket jobban el kell osztani. Helyenként pótolni kell a félbe hagyott koszorúkat.
Ácsszerkezet: a faméretek általánosságban megfelelnek, de a kivitelezés sok helyen nem szakszerű, így
megerősítéseket kell elvégezni, melyek összetettségűk miatt csakis Tervezői művezetéssel lehetséges.
Faanyagvédelmi vizsgálat szerint a meglévő faszerkezetnél biológiai károsodás nincs, de vegyszeres
kezelés szükséges.
Épületvillamosság
Az orvosi rendelő az ELMŰ közcélú kisfeszültségű hálózatáról fogja vételezni a villamos energiát. Az ELMŰ
csatlakozás és a
mérőszekrény az építési telken, a Vodafone oszlop mellett lesz elhelyezve, kiépítését az ELMŰ végzi. Az
orvosi rendelő részére adveszmérő beépítése szükséges. Innen kábellel csatlakozunk a főelosztóba. A
főelosztóból kábellel csatlakozunk a háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat elosztójába.
A helyiségek világítása álmennyezetbe szerelhető LED lámpatest, kapcsolásuk süllyesztett világítási
kapcsolókkal történik. A rendelők világítása szabályozható elektronikával ellátott fénycsöves lámpatest, a
világítás erőssége nyomógombbal szabályozható.
Térvilágítás: az épület falán körbe alkonykapcsolóval vezérelt mozgás érzékelős lámpatestek lesznek. A
belső parkolók világítására fényvetőket és az oszlopokra szerelt parkvilágító lámpatesteket tervezünk. A
Petőfi utcai parkolók világítását a közvilágítás biztosítja.
Gyengeáramú hálózat: az épületben ún. három partíciós riasztóberendezés létesül, 1 db központtal és 3
db kezelővel. A helyiségekben
mozgásérzékelő és ajtónyitás érzékelő kerül beépítésre.
Az erős és gyengeáramú vezetékek elhelyezésére az álmennyezet fölött kábeltálca rendszert kell kiépíteni.
Napelemes rendszer: az épület tetőszerkezetére komplett napelemes rendszer kerül telepítésre.
Az LPS III fokozatú villámhárító berendezést kell létesíteni. Érintési és lépésfeszültség elleni védelem nem
szükséges.
Épületgépészet
Vízellátás: az épület vízellátása a Petőfi utca felől meglévő csatlakozó vezetéken keresztül, a tervezett
vízmennyiség mérőn keresztül lesz biztosítva.
A szükséges mennyiségű a kondenzációs gázkazánnal indirekt módon fűtött melegvíz tároló bojler fogja
biztosítani.
A vizes berendezési tárgyakhoz az alapvezetékek, az elosztó és ág vezetékek a falon kívüli szereléssel
szigeteléssel ellátva, a berendezési tárgyaknál pedig a padlóban és a falban vezetett vezetékekkel,
védőcsőben és hőszigeteléssel ellátva kerül kialakításra.
A padlószerkezetbe kerülő vízvezetékeket védőcsővel kell ellátni.
Szenyvíz elvezetés: a telek rendelkezik közcsatorna bekötéssel, a Petőfi utca felől van kiépítve.
A belső szennyvízhálózat kialakítása: a vizes berendezési tárgyaktól a keletkező szennyvizet a falban és a
padlóban összegyűjtve vezetjük az épületen belüli alapvezeték hálózaton keresztül, a külső vezetéken át, a
fogadó-tisztító idomon keresztül a csatlakozó vezetékbe, majd az utcai közvezetékbe.
Csapadékvíz elvezetés: az épületen keletkező csapadékvíz elvezetése külön kiépített elvezető rendszeren
keresztül lesz a telken lévő nyílt csapadékvíz árkon keresztül elvezetve.
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Fűtés: az alapvezeték az álmennyezetben szerelve lesz kialakítva, és traktusonkénti leszálló vezetékekkel a
padlóban szerelt vezetékkel kerül kialakításra.
Gázellátás: a telek rendelkezik földgáz vezeték csatlakozással, ettől lesz megszerelve a földbe fektetett
vezetékkel kiépítve az épület faláig.
Szellőzés-hűtés: a helyiségek légcseréje és friss levegő biztosítása gravitációsan, a nyílászárókon és
beépített résszellőzőkön keresztül biztosított.
Az intenzív szellőzést igénylő, nagy páraterhelésű hely.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember legalább
300 nm hasznos alapterületű épületek kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalata (db, 5 db-tól a
max pontszám) 10
2 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap,
a legkedvezőbb szint 36 hónap) 8
3 Vállaja -e , hogy a térkövek közötti hézagkitöltésre műgyantával kevert hézagkitöltő anyagot
használ( igen 10 pont nem 0 pont) 2
4 A kivitelezésbe bevonni kívánt legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkező képzett szakmunkások
(kőműves, hidegburkoló villanyszerelő,ács, víz-gáz-fűtésszerelő) létszáma (fő, 1pont/fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő kötbérterhes teljesítési részhatáridőként előírja , hogy 2021.április 30. napjáig el kell érni az 50
%-os műszaki készültségi fokot .
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
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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 orvosi rendelő kivitelezési munkálatai 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: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen a közbeszerzési eljárás,
mert az ajánlattételi határidő lejártáig egyetlen ajánlatot sem nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
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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:
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:
2020/12/23 (éééé/hh/nn)
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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:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ráckeve Város Önkormányzata (0079/2021)
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: Ráckeve Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58036110
Postai cím: Szent István Tér 4
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rackeve.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szigetbecse Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13991403
Postai cím: Petőfi S. Utca 34.
Város: Szigetbecse
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szigetbecse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Makád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48783312
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 52
Város: Makád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2322
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.makad.hu/
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A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46513667
Postai cím: Petőfi Tér 6.
Város: Dömsöd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2344
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.domsod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Lórév Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71269157
Postai cím: Dundity Alexa Utca 43
Város: Lórév
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Ráckeve Város
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
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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:
Központi orvosi ügyelet
Hivatkozási szám: EKR000816942020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Központi háziorvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése öt településen felnőttek és
gyermekek ellátására Ráckeve központtal, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 17.00 órától másnap
reggel 7.00 óráig; pénteken, illetve ünnepnap előtti utolsó munkanapon 12.00 órától másnap reggel
7.00 óráig, míg hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától a következő hétfő, illetve munkanap 7.00 óráig
terjedő időszakban. A központi ügyeleti szolgáltatást a Ráckevén található ügyeleti helyiségben, valamint
kiutazással az alábbi településeken kell ellátni:
Ráckeve (10 621 fő), Szigetbecse (1408 fő), Makád (1255 fő), Lórév ( 328 fő) és Dömsöd (6079 fő)
települések, mindösszesen 19691 bejelentett lakossal számolva.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 127257504 (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)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

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

85121100-4

További tárgyak:

85121291-9

Kiegészítő szójegyzék

85141000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév és Dömsöd települések
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Központi háziorvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése öt településen felnőttek és
gyermekek ellátására Ráckeve központtal, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 17.00 órától másnap
reggel 7.00 óráig; pénteken, illetve ünnepnap előtti utolsó munkanapon 12.00 órától másnap reggel
7.00 óráig, míg hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától a következő hétfő, illetve munkanap 7.00 óráig
terjedő időszakban. A központi ügyeleti szolgáltatást a Ráckevén található ügyeleti helyiségben, valamint
kiutazással az alábbi településeken kell ellátni:
Ráckeve (10 621 fő), Szigetbecse (1408 fő), Makád (1255 fő), Lórév ( 328 fő) és Dömsöd (6079 fő)
települések, mindösszesen 19691 bejelentett lakossal számolva.
Vállalkozó a tevékenység ellátásához köteles folyamatosan biztosítani 1 fő ügyeletes orvost, 1 fő
asszisztenst vagy egy fő ápolót és 1 fő gépkocsivezetőt. Az orvosszállító gépjárműnek a 2300 Ráckeve, Szt.
István tér 4. sz. alatti telephelyen kell folyamatosan rendelkezésre állnia.
(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: Havi nettó vállalkozói díj (a NEAK finansz. felül) / 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
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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:
19010 / 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: Központi orvosi ügyelet
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: 2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MorrowMedical Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19109927
Postai cím: Topolya Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@emergencyservice.hu
Telefon: +36 302378805
Internetcím(ek): (URL) www.mmzrt.hu
Fax: +36 17995119
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14996924141
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: 127257504
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: szakdolgozó biztosítása
(orvos, ápoló)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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:
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Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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: Medical-Provisor Központi Orvosi Ügyelet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75267847
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 10
Város: Makád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2322
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24119322113
Hivatalos név: MorrowMedical Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19109927
Postai cím: Topolya Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14996924141
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
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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:
2021/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft (0433/2021)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11752293
Postai cím: Tiszaligeti Sétány 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina
Telefon: +36 204215726
E-mail: tanacsadas@koncsar.hu
Fax: +36 204215726
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolsport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolsport.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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
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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:
Petőfi S. Iskola tornacsarnok fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001151352020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

695

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szolnoki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnázium és
Szakközépiskola TORNACSARNOK FEJLESZTÉS
A épület nettó alapterülete 930,64 m2, építménymagassága 9,74 m, a küzdőtér mérete 19x30 m.
Az épület falazott szerkezetű, magastetős, zártsorú beépítésű. A kiszolgáló épületrész két szintes,
amelyben monolit vasbeton födém van.
A részletes feladatokat a műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A beszerzés tárgya építési engedély köteles tevékenység.
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.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 629952000 (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)
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(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: Tornacsarnok fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szolnok, Petőfi utca 1. hrsz.:1322
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnázium és
Szakközépiskola TORNACSARNOK FEJLESZTÉS
A épület nettó alapterülete 930,64 m2, építménymagassága 9,74 m, a küzdőtér mérete 19x30 m.
Az épület falazott szerkezetű, magastetős, zártsorú beépítésű. A kiszolgáló épületrész két szintes,
amelyben monolit vasbeton födém van.
A megépítendő tornaterem küzdőtéri mérete 25x45 m, épületmagasság 9,74 m, küzdőtér feletti szabad
belmagasság 7,15 m.
A tornaterem egy 7,15 méter szabad belmagasságú küzdőtéri részből és a hozzá tartozó kétszintes
kiszolgáló blokkból áll, ez utóbbi tetőterében került elhelyezésre. A küzdőtér csarnok nyeregtetős,
rétegelt rasztott fatartókkal kialakítva. A két szint és tetőteres kiszolgáló épület szintén nyeregtetős, de
hagyományos ács szerkezetű. Az épületbe a szélfogó előtéren át lehet bejutni. A bejárat előtt fedett
nyitott várakozó tér létesül. Az előcsarnokból közelíthető meg közvetlenül a küzdőtér, a küzdőtéri és
akadálymentes WC-k illetve az elsősegélynyújtó helyiség, valamint innen indul a lépcső az emeleten
található négy öltöző egységhez. A földszinten került elhelyezésre el a sportszertárat, közvetlenül a
küzdőtérbe nyitva. Az emeleten a diák öltözők mellett két külön nemű testnevelőtanári öltöző is
kialakításra kerül. A zuhanyzókban 3-3 épített zuhanyállás funkcionál. Az öltözői közlekedő végén kaptak
helyet a tanári szobák, a hozzá
kapcsolódó öltözővel és mosdóval. A takarítószer tároló helyiséget a földszinten az
induló lépcsőkar alatt kerül elhelyezésre.
A részletes feladatokat a műszaki leírás, a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felüli további többletjótállás vállalása
(0-24 hónap többlet jótállás) 15
2 M.2.1. jelű alkalmasságot igazoló szakember sportépítményhez kapcsolódó építési-szerelési munkában
felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár a 2% tartalékkerettel együtt / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időfüggvényében
alakul. Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül adja át a munkaterületet a
nyertes ajánlattevő részére. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
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:
20458 / 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: Tornacsarnok fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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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: 2021/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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 adószáma (adóazonosító jele): 13713537243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 630550000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 629952000
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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Technovill Kft., 5000
Szolnok, Véső utca 1. III.1.3) M.2.3. MV-ÉV
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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: 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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13713537243
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24835932
Postai cím: 510-es Fő Út 26
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12073601213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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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:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (0646/2021)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76408326
Postai cím: Törteli Út 1-3.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bobál István
Telefon: +36 53310553
E-mail: bobal.istvan@toldykorhaz.hu
Fax: +36 53310860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.toldykorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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
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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:
Immunkémiai reagensek beszerzése gépkihely. 12 hó
Hivatkozási szám: EKR001009802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

702

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696300-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Immunkémia – rutin vizsgálatok - reagenseinek beszerzése, összesen: 75.888 vizsgálatszám/12 hó, a
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges gépek kihelyezésével, 12 hó határozott idejű adásvételi szerződés
keretei között.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23788000 (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: Immunkémia - rutin vizsgálatok - reagensei gépkih.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33696300-8

További tárgyak:

33124100-6
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Kiegészítő szójegyzék

50000000-5
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Központi
laboratórium
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvétel
Immunkémia - rutin vizsgálatok - reagenseinek beszerzése a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges gépek
kihelyezésével, melyek vizsgálják egy-egy betegség immunológiai és/vagy allergiás hátterét.
Mennyiség: összesen: 75.888 vizsgálatszám/12 hó.
A kihelyezett immunkémiai automata min. 150 vizsgálat/óra teljesítményű, zárt rendszerű új, vagy
használt maximum 4 éves készülék lehet, mely az adott vizsgálat elvégzésére alkalmas.
A szerződés teljesítése során (adott esetben): a kihelyezett gépek leszállítása, telepítése, beüzemelése,
üzembe helyezése, ennek keretében 24 órás próbaüzem elvégzése, kezelőszemélyzet betanítása,
laboratóriumi számítógépes programhoz (GlobNet-Labworks) illesztés, ún. „átállási költségek” vállalása,
a működtetéshez szükséges feltételek biztosítása és megteremtése, így szükség esetén szünetmentes
tápegység, vízlágyító berendezés biztosítása. A kihelyezett gépek esetében szerviz biztosítása, a javítási
és a karbantartási feladatok ellátása, cserekészülék biztosítása. Ajánlatkérő 4 évnél régebbi gépeket nem
fogad el és csatolni kell a készülékek magyar nyelvű leírását.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban szereplő műszaki leírásban meghatározottak szerint.
(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: mindösszesen nettó Ft / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A konkrét betegigény figyelembe vételével a kiírás szerinti mennyiségtől +20 %-al el lehet
térni. Az opcióként megadott mennyiségi eltérés lehívása az alapmennyiség szállításával megegyező
módon történik a szerződés időtartama alatt.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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 legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont) Ajánlatkérő a
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.
16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján választotta, mivel
ajánlatkérőnek a specifikációban, műszaki leírásban 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.
IV. szakasz: Eljárás
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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:
18478 / 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: Immunkémia - rutin vizsgálatok - reagensei gépkih.
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: 2021/01/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
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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: REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29522747
Postai cím: Wysocki Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@reagenskft.hu
Telefon: +36 13498775
Internetcím(ek): (URL) www.reagenskft.hu
Fax: +36 13508354
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10446795242
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: 23788000
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: tanácsadásban,
gyártásban és szállításban való közreműködés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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
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V.2.10)
V.2.11)

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75960803
Postai cím: Attila Utca 126
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10824487241
Hivatalos név: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47081545
Postai cím: Papírgyár Utca 58-59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14735358241
Hivatalos név: REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29522747
Postai cím: Wysocki Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10446795242
Hivatalos név: PannonLog Invest Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15511863
Postai cím: Kós Károly Tér 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1192
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14381904243
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:
2021/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Vas Megyei Kormányhivatal (0496/2021)
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: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14356962
Postai cím: Berzsenyi Dániel Tér 1
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galankó Márta
Telefon: +36 94517126
E-mail: galanko.marta@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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
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x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gépjármű flotta javítás, karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000647092020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Vas Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjármű flotta (81 db gépjármű +10%) gépjárművek
teljeskörű javítása és karbantartása, teljes körű hatósági vizsgáztatása, továbbá kerékcsere, gumijavítás
és gumicsere valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellátása 2 részben a Közbeszerzési Dokumentumban
részletezettek szerint a szerződéskötés napjától számított 24 hónap időtartamra kötik, de az 1. rész
esetében legfeljebb nettó 37 801 774,- Ft, a 2. részre vonatkozóan legfeljebb 2 370 289,- nettó Ft
keretösszeg erejéig. A gépjármű állomány összetételéről és mennyiségi adatairól, futás-teljesítményéről
szóló kimutatást a Műszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza. A megadott, szerződéssel érintett
gépjárművek köre a szerződés időtartama alatt módosulhat, beszerzés illetve amortizációs csere
formájában jelenleg nem meghatározható gyártmányú és típusú, új és használt gépjárművek kerülhetnek
Ajánlatkérő üzemeltetésébe, illetve kerülhetnek ki üzemeltetése alól.
Az eljárás 2 rész tekintetében történő keretszerződés megkötésére irányul. Ajánlattevőnek -mindkettő
rész tekintetében - rendelkeznie kell legalább 1 db, az Ajánlatkérő gépjárműveinek szervizelésére,
karbantartására, javítására alkalmas, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység folytatására vonatkozó
engedéllyel rendelkező olyan szerelőműhellyel/javítóbázissal, ahol a gépjárművek átadás átvétele
munkanapokon 8:00 - 17:00 óra között biztosított.
A közbeszerzés tárgyát képező gépjárművek Szombathely - Ajánlatkérő székhelye - közigazgatási
határán túli - javításra, karbantartásra - történő eljuttatása Ajánlattevő fenti telephelyére Ajánlattevő
feladata. Ajánlatkérő a gépjárműveket - a menetképtelen, illetve baleset miatt szállításra szoruló
gépjárművek kivételével - saját székhelyén adja át, kivéve, ha Ajánlattevő szerződés teljesítés során
használt szerelőműhelye/ javítóbázisa Szombathely közigazgatási határán belül helyezkedik el, ebben az
esetben Ajánlatkérő juttatja el a gépjárműveket Ajánlattevő szakszervizébe és ebben az esetben az átadásátvételi helyszín is hivatkozott szerelőműhely/javítóbázis lesz. Ettől eltérően Ajánlatkérő székhelye, mint
átadás-átvételi helyszín és a szerelőműhely(ek)/javítóbázis(ok) közötti oda és vissza történő juttatásáért,
szállításáért a Ajánlattevő semmilyen többletköltséget nem számolhat fel, továbbá az ezzel kapcsolatosan
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felmerülő egyéb többletköltségek (pl. üzemanyagköltség, útdíj, stb.) is Ajánlattevőt terhelik. Az átadásátvételi pont megegyezik az adott teljesítés helyével, azaz az elkészült járművet Ajánlattevőnek ugyanarra
az átadás-átvételi pontra kell visszajuttatni/visszaszállítani, ahol az Ajánlatkérő által Ajánlattevő részére
átadásra került. Ajánlattevő teljes anyagi felelősséget vállal az általa vezetett/szállított gépjárműben
esetlegesen keletkezett kárért, illetve a gépjárművel okozott kárért.
Az átadás átvételkor az érintett gépjármű kilométeróra állása, esetleges sérülése rögzítésre kerül.
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: Gépjármű javítás, karbantartás, vizsgáztatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: A műszaki leírásban szereplő átadás-átvételi pont(ok)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vas Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjármű flotta (81 db gépjármű +10%) teljeskörű
javítása és karbantartása, teljes körű hatósági vizsgáztatása valamint a kapcsolódó szolgáltatások
ellátása a Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint a szerződéskötés napjától számított 24
hónap időtartamra kötik, de legfeljebb nettó 37 801 774,- Ft keretösszeg erejéig. A gépjármű állomány
összetételéről és mennyiségi adatairól, futás-teljesítményéről szóló kimutatást a Műszaki leírás 1. számú
melléklete tartalmazza. A megadott, szerződéssel érintett gépjárművek köre a szerződés időtartama alatt
módosulhat, beszerzés illetve amortizációs csere formájában jelenleg nem meghatározható gyártmányú
és típusú, új és használt gépjárművek kerülhetnek Ajánlatkérő üzemeltetésébe, illetve kerülhetnek ki
üzemeltetése alól. A szerződéses időszak alatt az opció mértéke 10 % a felhívás II.2.11. pontja szerint. Az
eljárás keretszerződés megkötésére irányul.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12. Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) előírt 6 hónap
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap) 6
2 13. A beépített alkatrészek vonatkozásában előírt 6 hónap kötelező jótállás feletti többletjótállás ideje
hónapban (0-12 hónap) 6
3 14. A szerződés teljesítése során használt szerelőműhely(ek)/javítóbázis(ok) elhelyezkedése
Szombathely közigazgatási határán belül található (igen/nem) 16
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 72
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő jogosult a keretszerződés alá tartozó gépjárművek számát legfeljebb 10 %-kal,
azaz 8 db gépjárművel megemelni, az opcióval növelt 37.801.774.- nettó Ft keretösszeg erejéig.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) Ajánlati ár (súlyszám: 72) részletezése: 1. 5W30 motorolaj (nettó Ft/liter)/súlyszám: 5; 2. 5W40
motorolaj (nettó Ft/liter)/súlyszám: 5; 3. 10W40 motorolaj (nettó Ft/liter)/ súlyszám: 5; 4. Általános szerelési
óradíj (nettó Ft/óra)/ súlyszám: 15; 5. Fényezési óradíj (nettó Ft/ óra)/ súlyszám: 15; 6. Karosszéria javítás
óradíja (nettó Ft/óra)/ súlyszám: 13; 7. Autóvillamossági szerelés, gépjármű diagnosztika óradíja (nettó
Ft/óra)/ súlyszám: 4; 8. Hatósági vizsga előtti átvizsgálás költsége személygépkocsi esetén (nettó Ft/db)/
súlyszám: 2; 9. Hatósági vizsga előtti átvizsgálás költsége tehergépkocsi esetén (nettó Ft/db)/ súlyszám:
2; 10. Műszaki mentés /üzemképtelen gépjármű szervizbe szállítása Szombathely közigazgatási határain
belül/ (nettó díj/alkalom)/ súlyszám: 3; 11. Műszaki mentés /üzemképtelen gépjármű szervizbe szállítása
Szombathely közigazgatási határain kívül/ (nettó Ft/km)/ súlyszám: 3. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb
ár-érték arány bírálati szempontja szerint értékeli [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja]Az 1-13.értékelési
szempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat pontszáma
az arányosság szabályai alapján kerül meghatározásra (Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2020.
évi 60. számában, 2020. március 25. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz.
melléklet A 1. pontjában meghatározott módszer és képlet alapján, az 1-11. értékelési szempont esetében
a ba) pontban meghatározott fordított arányosítás, míg a 12-13. értékelési szempont a bb) pontban
meghatározott egyenes arányosítás módszerét veszi alapul).
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám értékelési szempontonként : 0-10
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy bármely értékelési szempont nulla értékű megajánlása
esetén, a nullával való osztás és szorzás eredményét nullának tekinti, az ismertetett értékelési módszer
alkalmazása esetén ennek figyelembevételével jár el.
Ajánlattevő az autómentésre kizárólag egy kilométer díjat adhat meg, további költségek (például kiállási
díj, stb.) érvényesítésére nincs lehetőség.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghatározza a 12-13. számú
értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét - tehát legmagasabb
mértékét -, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad.
Ennek megfelelően a 12. értékelési szempont tekintetében meghatározott legkedvezőbb szint 12 hónap
többletgarancia, azaz a kötelező 6 hónapon felüli garanciaidő.
A 13. értékelés szempont legkedvezőbb szint a beépített alkatrészek vonatkozásában előírt 6 hónap
kötelező jótállás feletti többletjótállás ideje a vonatkozó jogszabályban előírt 6 hónapon felül legfeljebb
további 12 hónap.
A 12.-13. értékelési szempontokba nem számít bele a jogszabály szerint kötelező 6 hónap garanciaidő.
A 14. értékelési szempont tekintetében amennyiben Ajánlattevő nyilatkozatban vállalja, hogy a szerződés
teljesítésében részt vevő, valamennyi szerelőműhely/ javítóbázis, beleértve a teljesítésbe esetlegesen
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bevont alvállalkozókat is a Szombathely közigazgatási határán belül helyezkedik el, maximális 10 pontot
kap. Amennyiben Ajánlattevő a fenti feltételt nem, vagy nem teljeskörűen (a szerződés teljesítésében részt
vevő valamennyi szerelőműhelyre/javítóbázisra vonatkozóan), vállalja, úgy az értékelés során nulla pontot
kap.
Fenti, 12-13. értékelési szempontok esetében releváns, meghatározott értékek és az ennél kedvezőbb
megajánlások esetében Ajánlatkérő a 12-13. értékelési szempont tekintetében egyaránt 10 pontot ad.

Elnevezés: Kerékcsere, gumiabroncs szerelés, javítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50116500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés helye: A műszaki leírásban szereplő átadás-átvételi pont(ok)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vas Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjármű flotta (81 db gépjármű +10%) kerékcsere,
gumijavítás, gumicsere valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellátása a Közbeszerzési Dokumentumban
részletezettek szerint a szerződéskötés napjától számított 24 hónap időtartamra kötik, de legfeljebb
nettó 2.370.289,- Ft keretösszeg erejéig. A gépjármű állomány összetételéről és mennyiségi adatairól,
futás-teljesítményéről szóló kimutatást a Műszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza. A megadott,
szerződéssel érintett gépjárművek köre a szerződés időtartama alatt módosulhat, beszerzés illetve
amortizációs csere formájában jelenleg nem meghatározható gyártmányú és típusú, új és használt
gépjárművek kerülhetnek Ajánlatkérő üzemeltetésébe, illetve kerülhetnek ki üzemeltetése alól. A
szerződéses időszak alatt az opció mértéke 10 %a felhívás vonatkozó része II.2.11. pontja szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Eseti (nem várt) gumijavítás teljesítési határideje a megrendeléstől számítva
(1-5 munkanap) 5
2 2.A szerződés teljesítése során használt szerelőműhely(ek)/javítóbázis(ok) elhelyezkedése Szombathely
közigazgatási határán belül található (igen/nem) 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő jogosult a keretszerződés alá tartozó gépjárművek
számát legfeljebb 10 %-kal, azaz 8 db gépjárművel megemelni, az opcióval növelt 2.370.289.- nettó Ft
keretösszeg erejéig.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) Ajánlati ár (súlyszám: 70) részletezése: 3. Kerékcsere centírozással (nettó Ft/db) /Súlyszám: 25;
4. Gumiszerelés centírozással személygépkocsi esetén(nettó Ft/ db) / Súlyszám: 20; 5. Gumiszerelés
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centírozással kisteher gépkocsi esetén(nettó Ft/ db) / Súlyszám: 10; 6. Gumiabroncs javítás centírozással
(nettó Ft/ db) / Súlyszám: 15
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint értékeli [Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja]Az 1-5.értékelési szempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot
kapja, a többi ajánlat pontszáma az arányosság szabályai alapján kerül meghatározásra (Közbeszerzési
Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában, 2020. március 25. napján megjelent útmutatója (a
továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. pontjában meghatározott módszer és képlet alapján, a 1, 3-6.
értékelési szempont esetében a ba) pontban meghatározott fordított arányosítás módszerét veszi alapul).
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám értékelési szempontonként : 0-10
A 2. értékelési szempont tekintetében amennyiben Ajánlattevő nyilatkozatban vállalja, hogy a szerződés
teljesítésében részt vevő valamennyi szerelőműhely/ javítóbázis, beleértve a teljesítésbe esetlegesen
bevont alvállalkozókat is a Szombathely közigazgatási határán belül helyezkedik el, maximális 10
pontot kap. Amennyiben Ajánlattevő a fenti feltételt nem, vagy nem teljes körűen (nem valamennyi
szerelőműhelyre/javítóbázisra vonatkozóan), vállalja, úgy az értékelés során nulla pontot kap.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy bármely értékelési szempont nulla értékű megajánlása
esetén, a nullával való osztás és szorzás eredményét nullának tekinti, az ismertetett értékelési módszer
alkalmazása esetén ennek figyelembevételével jár el.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghatározza az 1. számú
értékelési szempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét - tehát legalacsonyabb
mértékét -, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad.
Ennek megfelelően a 1. értékelési szempont tekintetében meghatározott legkedvezőbb szint 1 munkanap
az eseti (nem várt) gumijavítás megrendeléstől számított teljesítési határideje, azaz a megrendelést követő
munkanap. Fenti, 1. értékelési szempontok esetében releváns, meghatározott érték és az ennél kedvezőbb
megajánlások esetében Ajánlatkérő egyaránt 10 pontot ad.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghatározza az 1.
számú értékelési szempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőtlenebb szintjét - tehát
legalacsonyabb mértékét -, amely legkedvezőtlenebb vállalás tétele esetén a ponthatár alsó határával
(nulla pont) azonos számú pontot ad.
Ennek megfelelően a 1. értékelési szempont tekintetében meghatározott legkedvezőtlenebb szint
5 munkanap az eseti (nem várt) gumijavítás megrendeléstől számított teljesítési határideje, ennél
kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
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
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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:
20571 / 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: 1 Elnevezés: Gépjármű javítás, karbantartás, vizsgáztatás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A 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)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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: BONUS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96618446
Postai cím: Zanati Út 27/a
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10672204218
V. szakasz: Az eljárás eredménye

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

716

A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Kerékcsere, gumiabroncs szerelés, javítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A 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:
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BONUS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96618446
Postai cím: Zanati Út 27/a
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10672204218
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:
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A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontja szerint, az eljárásban- mindkettő részben - résztvevő
ajánlattevő adatai:
1. BONUS Kereskedelmi Kft. 9700 Szombathely, Zanati út 27/a., adószáma: 10672204218
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (0380/2021)
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: ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25689493
Postai cím: Gyógyfürdő Tér 1.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Őri Ibolya
Telefon: +36 305468670
E-mail: beruhazas@zalakaros.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalakaros.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
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Komplex alapellátási intézet létrehozása
Hivatkozási szám: EKR001295852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

720

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Zalakaros Város Önkormányzata komplex alapellátási intézetet kíván kialakítani, a Zalakaros, Jegenye sor.
8. szám alatti, 1372/2 hrsz-ú ingatlanon lévő épület átalakításával és bővítésével.
A bővítés részen háziorvosi-, és védőnői szolgáltatás funkció kerül kialakításra, a tevékenységekhez
szükséges gyógyító, szolgáltató és kiszolgáló helyiségekkel.
Az épület bővítés a meglévő épület keleti oldalán valósul meg, illetve az épülethez egy északi
átközlekedővel csatlakozik. A jelenlegi épület csatlakozással érintett részén található vizesblokk részben
elbontásra és átalakításra kerül, illetve az itt lévő akadálymentes WC-t is át kell építeni.
Az orvosi ügyeletnek, fogorvosi rendelőnek és mentőállomásnak már helyet adó épülethez kapcsolódik
az új épületrész, melynek a hasznos területe 126,21 m2, amely a jelenlegi épülettel összekötésre kerül. A
meglévő épületrész átalakítása 12,27 m2-en történik meg.
Alapozás - a terület talaja gyenge teherbírású és a magas talajvízállás miatt nem kedvező. Az alapozás
során talajvízre lehet számítani. Az alapozási módot először vb. cölöpökre támaszkodó vb. pontalapokkal
terveztük megoldani, de annak magas megvalósulási költsége és egyedi kivitelezése miatt módosítottuk
egy vb. lemezalapozásra.
Tartószerkezet - közbenső főfal szakaszon és a bejáratnál monolit vasbeton pillérekkel és vb. gerendákkal.
Födém - előregyártott előfeszített, üreges födémpalló.
Válaszfalak - 10- 12 cm válaszfallap.
Vízszigetelés - padozaton és a falak alatt 4mm-es üvegszövet hordozórétegű SBS szigetelés készül. A
lapostetőn szigetelő lemez készül, mechanikai rögzítéssel.
Hőszigetelés - padozatban 10 cm vtg. grafit 150, homlokzaton 20 cm vtg. grafit, a lapostetőn 24-44 cm
hőszigetelés került betervezésre.
Nyílászárók - fehér színű, műanyag ablakok, előírásnak megfelelő hőszigetelő üvegezéssel és légzárással.
Belső ajtók utólag szereltek, ajtószárny kazettás, telelapos, MDF vagy keményhéjszerkezetes kialakítású.
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Homlokzati felület - dörzsölt homlokzatvakolat törtfehér és a nyíláskeretek világosszürke színűek. A
lábazat vakolat sötétszürke színben kialakított. A homlokzat bejárati része lapka és klinker téglaburkolattal
kialakított.
Parkolás - az ingatlanon akadálymentes parkoló került betervezésre, az önkormányzat másik, 1371 hrsz-ú
ingatlanán - 500 méteren belül még 4 db parkoló kerül kialakításra.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a műszaki 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 műszaki-technikai paramétereinek
megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
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: Komplex alapellátási intézet létrehozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 8. (hrsz.: 1372/2) és a Zalakaros 1371 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zalakaros Város Önkormányzata komplex alapellátási intézetet kíván kialakítani, a Zalakaros, Jegenye sor.
8. szám alatti, 1372/2 hrsz-ú ingatlanon lévő épület átalakításával és bővítésével.
A bővítés részen háziorvosi-, és védőnői szolgáltatás funkció kerül kialakításra, a tevékenységekhez
szükséges gyógyító, szolgáltató és kiszolgáló helyiségekkel.
Az épület bővítés a meglévő épület keleti oldalán valósul meg, illetve az épülethez egy északi
átközlekedővel csatlakozik. A jelenlegi épület csatlakozással érintett részén található vizesblokk részben
elbontásra és átalakításra kerül, illetve az itt lévő akadálymentes WC-t is át kell építeni.
Az orvosi ügyeletnek, fogorvosi rendelőnek és mentőállomásnak már helyet adó épülethez kapcsolódik
az új épületrész, melynek a hasznos területe 126,21 m2, amely a jelenlegi épülettel összekötésre kerül. A
meglévő épületrész átalakítása 12,27 m2-en történik meg.
Alapozás - a terület talaja gyenge teherbírású és a magas talajvízállás miatt nem kedvező. Az alapozás
során talajvízre lehet számítani. Az alapozási módot először vb. cölöpökre támaszkodó vb. pontalapokkal
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terveztük megoldani, de annak magas megvalósulási költsége és egyedi kivitelezése miatt módosítottuk
egy vb. lemezalapozásra.
Tartószerkezet - közbenső főfal szakaszon és a bejáratnál monolit vasbeton pillérekkel és vb. gerendákkal.
Födém - előregyártott előfeszített, üreges födémpalló.
Válaszfalak - 10- 12 cm válaszfallap.
Vízszigetelés - padozaton és a falak alatt 4mm-es üvegszövet hordozórétegű SBS szigetelés készül. A
lapostetőn szigetelő lemez készül, mechanikai rögzítéssel.
Hőszigetelés - padozatban 10 cm vtg. grafit 150, homlokzaton 20 cm vtg. grafit, a lapostetőn 24-44 cm
hőszigetelés került betervezésre.
Nyílászárók - fehér színű, műanyag ablakok, előírásnak megfelelő hőszigetelő üvegezéssel és légzárással.
Belső ajtók utólag szereltek, ajtószárny kazettás, telelapos, MDF vagy keményhéjszerkezetes kialakítású.
Homlokzati felület - dörzsölt homlokzatvakolat törtfehér és a nyíláskeretek világosszürke színűek. A
lábazat vakolat sötétszürke színben kialakított. A homlokzat bejárati része lapka és klinker téglaburkolattal
kialakított.
Parkolás - az ingatlanon akadálymentes parkoló került betervezésre, az önkormányzat másik, 1371 hrsz-ú
ingatlanán - 500 méteren belül még 4 db parkoló kerül kialakításra.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a műszaki 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 műszaki-technikai 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 24 hónapon felül (hónapban, minimum 0
hónap, maximum 36 hónap) 15
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában;
maximum 72 óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű vállalkozási díj / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15 – ZA1-2019-00044
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)
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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: Komplex alapellátási intézet létrehozása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A benyújtott ajánlatokban szereplő ellenszolgáltatások összegei meghaladják
az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdés előírásaira
tekintettel az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozta az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést.
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint, mivel az eljárásban az
ajánlati határidőre benyújtott ajánlatokban szereplő ellenszolgáltatások összegei meghaladják az Ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét.
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
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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
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Structor Invest Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31197975
Postai cím: Ifjúság Útja 50.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25278662219
Hivatalos név: Vektorbau Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50409497
Postai cím: Keszthelyi Út 38
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8353
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14599644220
Hivatalos név: Balaton Bau Team Kereskedelmi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92814293
Postai cím: Ady Endre Utca 10
Város: Vörs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8711
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24301264214
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:
2020/12/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
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A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők: 1. Balaton Bau Team Kereskedelmi és Építőipari Kft., Székhelye: 8711 Vörs, Ady Endre utca
10., adószáma:24301264-2-14
2. Structor Invest Építőipari és Kereskedelmi Kft., Székhelye: 8330 Sümeg, Ifjúság útja 50., adószáma:
25278662-2-19
3. Vektorbau Invest Kft., Székhelye: 8353 Zalaszántó, Keszthelyi út 38., adószáma: 14599644-2-20
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Zöld Híd B.I.G.G Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (0729/2021)
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: Zöld Híd B.I.G.G Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53907642
Postai cím: Dózsa György Út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hartman Mátyás
Telefon: +36 28561250
E-mail: zoldhidtitkarsag@zoldhid.hu
Fax: +36 28561251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zoldhid.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
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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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:
„1 db új hulladékgyűjtő célgép bérlete ”
Hivatkozási szám: EKR000912392020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 (egy) db speciális kommunális hulladékgyűjtő és szállító célgép ( hulladékgyűjtésre és szállításra készült
speciális felépítményes gépjármű) beszerzése bérleti jogviszony keretében 48 hónapos időtartamban. A
48 hónapos bérleti időtartam a gépjármű átvételétől számítódik nem a szerződéskötéstől, és bérleti díj is
csak a gépjármű átadásától illeti meg a nyertes ajánlattevőt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35568000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: 1 db új hulladékgyűjtő célgép bérlete
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő
Központ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db kommunális hulladékgyűjtő és szállító célgép bérlete 48 hónapos időtartamban. A megajánlott havi
bérleti díj ne tartalmazza a kötelező és casco biztosítás díját . A járműre futás vagy üzemóra korlátozás
a bérlet időtartamára nem köthető ki. Az ajánlatkérő a forgalmi engedélybe üzembentartóként kíván
bekerülni. A járművet tele üzemanyagtankkal , kenőanyagokkal feltöltve kell átadni. A normál szervizt
(futásteljesítmény és üzemóra alapú) és a nem főalkatrészek cseréjét és nem is garanciális javítás körébe
eső javításokat jelentő meghibásodásokat ajánlatkérő koordinálja és fizeti, a megajánlott havi bérleti
díj ne tartalmazza. A főalkatrészek rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező meghibásodása
esetén a javítás ajánlattevő mint bérbeadó feladata és költsége a 48 hónap alatt végig , azt a megajánlott
bérleti díjba kalkulálni kell. Ajánlatkérő által fő alkatrésznek tekintett alkatrészek listája a közbeszerzési
dokumentumokban. A bérbeadás céljára átadott új gépjárműre 1 év teljeskörű jótállás ajánlatkérő
elvárása, és legalább további 1 év jótállás a hajtásláncra (kivéve tengelykapcsoló) szintén ajánlatkérő
elvárása , ezen időszak alatt a jótállás körébe eső garanciális javításokat ingyenesen kell elvégezni. Ha a
meghibásodás oka a nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, akkor a javítás költsége ajánlatkérőt
terheli. Ajánlatkérő vállalja, hogy az előírt jótállásért cserébe annak feltételéül szabott szervizeket a
márkaszervizben végezteti el.
Az ajánlatkérő az új jármű fogalma alatt az alábbiakat érti: Korábban forgalomba sehol nem helyezett és
2019 évnél nem régebben gyártott jármű amelyben a futott km mennyisége maximum 1500 km .
1 db kommunális hulladékszállító célgépnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek vagy ezzel
egyenértékű jármű ajánlható meg:
Megengedett legnagyobb össztömeg min. 10.000 kg maximum 14.000 kg
Meghajtás: kettőtengelyes, 4*4-es kerékképletű,
Motor: Dízelüzemű, teljesítmény min. 170 kW.
Környezetvédelmi minősítés: Euro 6D-Temp vagy Euro 6D
Sebességváltó: Kézi kapcsolású mechanikus nyomatékváltó
Mellékmeghajtás: Sebességváltóra vagy motorra szerelve.
Tengelyek:
Első tengely („A”): kormányzott technikai teherbírás min. 3.000 kg
Második tengely („B”): meghajtott, laprugózás technikai teherbírás min. 5.000 kg
Kerekek:min. R22,5 méretű
Pótkerekek mintázatonként 1-1 db biztosítandó .
Kormány:
Állítható kormányoszlop,
Balkormányos kivitel
Fékberendezés:
Blokkolásgátló (ABS)
Vezetőfülke:
Rövid fülke, 3 fő biztonságos elhelyezésére/szállítására.
Fűthető, elektromosan állítható visszapillantó tükrök mindkét oldalon.
Mindkét oldalon kiegészítő tükör, utas oldalon rámpatükör
Holtér tükör előre
Klíma berendezés, pollenszűréssel.
Mentődoboz
Fülke tetejére szerelt narancs sárga figyelmeztető jelzés, 2 db kiegészítő narancs sárga lámpa előre.
Alváz:
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Oldalsó (beesés gátló), hátsó aláfutás gátlók
Acél vagy korrózióálló üzemanyagtartály minimum 100 liter.
AdBlue tartály, zárható kivitelbe, min.: 15 liter.
Kipufogócső elvezetés a fülke mögött felfelé
Sárvédő a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet előírásainak megfelelően.
Könnyen szerelhető műanyag kivitelű, rögzítő elemekkel együtt, minden kerék felett elhelyezve
Egyéb előírások:
Digitális tachográf, 1 nap/ 2 vezető
Tűzoltó készülék
Sebességhatároló
Hátsó kamerarendszer
Tengelyterhelés mérő műszerfali kijelzéssel
KRESZ tartozékok
Zárható szerszámos láda
Kerékékek, tartóval.
Hulladékgyűjtő felépítmény:
Préselve tömörítő, 60 literestől 1.100 literesig terjedő űrtartalmú tartályok beürítésére alkalmas beürítő
szerkezettel
Hulladékgyűjtő tartály kialakítása:
Hulladékgyűjtő tartály geometriai térfogata: nettó 7 m³ - 10 m3-es
A tartály alsó része folyadék tömített legyen.
Nyitható hátsó rész kialakítása :
Ürítésnél a „kireteszelés-nyitás” és a „zárás-bereteszelés” funkciója automatikusan történjék.
A hátsó részt emelő munkahengerek zuhanás gátló biztosítékokkal ellátottak
Tömörítési viszony háztartási hulladéknál legalább1:5.
A kitolólap ürítés után a hátfal zárásakor automatikusan a gyűjtési pozícióba álljon vissza.
A felépítmény rendelkezzen ki/fel-szabadító kapcsolóval, és vészleállító kapcsolóval.
Beürítő szerkezet:
A beürítő szerkezet alkalmas legyen az MSZ EN 840-1/2/3 nemzetközi szabványoknak megfelelő
60/80/120/240/360/770/1100 literes tartályok ürítésére, valamint a korábban érvényben lévő DIN 6629
szabványszerinti 110 literes hulladéktároló edény (tartály) ürítésére is.
A beürítő szerkezet a felépítmény hátsó részére kerüljön felszerelésre.
A jármű átadásának menetét és a mellékelendő dokumentumok körét a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák. A teljesítési (szállítási) határidő úgy értendő, hogy annak utolsó napján legkésőbb a
gépjárművet át kell adni a kísérő iratokkal együtt, a forgalmi engedélybe be kell legyen ezen időpontra
jegyezve üzembentartóként az ajánlatkérő melynek ügyintézéséhez a szükséges írásbeli meghatalmazást
ajánlatkérő biztosítja, a forgalmiba való üzembentartói bejegyzés költsége nyertes ajánlattevőt
terheli. Amennyiben a szállítási határidő utolsó napja nem munkanapon járna le, akkor az azt követő 1.
munkanapon kell a szállítási határidőt lejártnak tekinteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő ( a gépjármű átadásának időpontja a szerződés
hatálybalépésétől számítva, maximum 300 naptári nap) 10
2 Megajánlott gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása : g/kWh) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó bérleti díj Ft /hónap/célgép) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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:
16603 / 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: 1 db új hulladékgyűjtő célgép bérlete
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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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: 2021/01/11 (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: HE Hans Eibinger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94830552
Postai cím: Bánki Donát Utca 13
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: info@interteher.hu
Telefon: +36 309310621
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11792893213
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: 35568000
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: %
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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: HE Hans Eibinger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94830552
Postai cím: Bánki Donát Utca 13
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11792893213
Hivatalos név: Viarent Haszonjárművek Magyarországi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93352042
Postai cím: Leshegy Utca 13
Város: SZigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10935491213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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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:
2021/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

735

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0861/2021)
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: 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
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest XIII. kerület, Göncöl utca felújítása
Hivatkozási szám: EKR001036082020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest, XIII. kerület, Göncöl utca (Rákos-patak - Kámfor utca között) felújításának kivitelezési munkái
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:
18643 / 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
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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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék
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Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumokat. A módosítással érintett közbeszerzési
dokumentumok:
- műszaki dokumentáció
- árazatlan költségvetés
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (0632/2021)
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: 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 beszerzési vezető
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) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keveháza 19-21. gépészet I. ütem
Hivatkozási szám: EKR001309252020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Műszaki leírás
Keveháza utca 19-21. Radiátorok cseréje, termosztatikus szelepek, és átkötő szakasz kiépítése (kivitelezés)
I. ütem
A tárgyi épület panel szerkezetű épület 5. Szinttel rendelkezik. 5 egységből áll A lakások száma összesen:
200 db.
Az 1-2-3 és 4-es épület felében, korábbi beruházás alkalmával a tejes alapvezeték csere kicserélésre került
PP-R típusú vezetékre. Minden visszatérő és előremenő strang leágazás kapott 1- 1 DANFOS LENO típusú
statikus beszabályzó szelepet, de nincsenek beszabályozva.
Az épületben 2db kompakt új hőközpont található.
Az egyik az 1-es épületben. Hőközponti azonosítója: P001041. Ez látja el az 1-es épületet, a 3- ast, és a 4-es
felét.
A másik 2-es épületben. Hőközponti azonosítója: P001042. Ez látja el az 2-es épületet, a 5-öst, és a 4-es
felét.
Az épület hőszükséglet igényét újra számoltuk, figyelembe véve a hőszigetelést és az újabb nyílászárókat
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Az 5db épület egyforma. Qf=5×86kW
Fűtési rendszer méretezett hőfoklépcsője: 75/60 °C.
A meglévő fogyasztói fűtés rendszer korszerűtlen, és szabályozhatatlan.
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:
23352 / 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:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:
A következő helyett:
Műszaki leírás
Keveháza utca 19-21. Radiátorok cseréje, termosztatikus szelepek, és átkötő szakasz kiépítése (kivitelezés)
I. ütem
A tárgyi épület panel szerkezetű épület 5. Szinttel rendelkezik. 5 egységből áll A lakások száma összesen:
200 db.
Az 1-2-3 és 4-es épület felében, korábbi beruházás alkalmával a tejes alapvezeték csere kicserélésre került
PP-R típusú vezetékre. Minden visszatérő és előremenő strang leágazás kapott 1- 1 DANFOS LENO típusú
statikus beszabályzó szelepet, de nincsenek beszabályozva.
Az épületben 2db kompakt új hőközpont található.
Az egyik az 1-es épületben. Hőközponti azonosítója: P001041. Ez látja el az 1-es épületet, a 3- ast, és a 4-es
felét.
A másik 2-es épületben. Hőközponti azonosítója: P001042. Ez látja el az 2-es épületet, a 5-öst, és a 4-es
felét.
Az épület hőszükséglet igényét újra számoltuk, figyelembe véve a hőszigetelést és az újabb nyílászárókat
Az 5db épület egyforma. Qf=5×86kW
Fűtési rendszer méretezett hőfoklépcsője: 75/60 °C.
A meglévő fogyasztói fűtés rendszer korszerűtlen, és szabályozhatatlan.
Helyesen:
Műszaki leírás
Keveháza utca 19-21. Radiátorok cseréje, termosztatikus szelepek, és átkötő szakasz kiépítése (kivitelezés)
I. ütem
A tárgyi épület panel szerkezetű épület 5. Szinttel rendelkezik. 5 egységből áll A lakások száma összesen:
200 db.
Az 1-2-3 és 4-es épület felében, korábbi beruházás alkalmával a tejes alapvezeték csere kicserélésre került
PP-R típusú vezetékre. Minden visszatérő és előremenő strang leágazás kapott 1- 1 DANFOS LENO típusú
statikus beszabályzó szelepet, de nincsenek beszabályozva.
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Az épületben 2db kompakt új hőközpont található.
Az egyik az 1-es épületben. Hőközponti azonosítója: P001041. Ez látja el az 1-es épületet, a 3- ast, és a 4-es
felét.
A másik 2-es épületben. Hőközponti azonosítója: P001042. Ez látja el az 2-es épületet, a 5-öst, és a 4-es
felét.
Az épület hőszükséglet igényét újra számoltuk, figyelembe véve a hőszigetelést és az újabb nyílászárókat
Az 5db épület egyforma. Qf=5×86kW
Fűtési rendszer méretezett hőfoklépcsője: 75/60 °C.
A meglévő fogyasztói fűtés rendszer korszerűtlen, és szabályozhatatlan.
A műszaki leírás meghatározása során kérjük figyelembe venni a 2021 január 12-én kiadott kiegészítő
tájékoztatás tartalmát.
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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Fűtésszerelés:
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (685 W) 50 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (1028 W) 68 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (1370 W) 148 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (2056 W) 20 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (517 W) 100 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (918 W) 25 db
Fűtőtest szerelvény elhelyezése (013G1675, RA-G 15) 150 db
Fűtőtest szerelvény elhelyezése (013G1677, RA-G 20) 100 db
Fűtőtest szerelvény elhelyezése (013G1679, RA-G 25) 100 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (Csz: 1210001) 150 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (Csz: 1210002) 100 db
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Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (Csz: 1210003) 100 db
Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre (013G5034) 375 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (Csz: 1210005) 15 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (003Z4000) 33 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (003Z4002) 12 db
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PP025/4MPN20I) 50 m
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PP032/4MPN20I) 40 m
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PP040/4MPN20I) 120 m
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PP050/4MPN20I) 110 m
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PP063/4MPN20I) 110 m
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PPEK025I) 30 db
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése(PPEK032I) 20 db
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PPEK040I) 10 db
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PPEK063I) 16 db
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R28A) 300 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R22A) 300 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R18A) 450 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R15A) 100 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R18A) 100 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R15A) 150 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-T28/22/28A) 200 db
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-T22/18/22A) 200 db
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-T18/15/18A) 300 db
Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 139.561-279.120 W teljesítmény között 1 db
Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 139.561-279.120 W teljesítmény között 1 db
Műszeres beszabályozás 1 kltgs
Bontás:
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 750 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez
radiátor, 11 - 20 tag között 375 db
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 60 db
Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 240 m
Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között 100 m
Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással, DN 100 - 150 között 200 m
Helyesen:
Fűtésszerelés:
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (685 W) 50 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (1028 W) 68 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (1370 W) 148 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (2056 W) 20 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (517 W) 100 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése (918 W) 25 db
Fűtőtest szerelvény elhelyezése (013G1675, RA-G 15) 150 db
Fűtőtest szerelvény elhelyezése (013G1677, RA-G 20) 100 db
Fűtőtest szerelvény elhelyezése (013G1679, RA-G 25) 100 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (Csz: 1210001) 150 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (Csz: 1210002) 100 db
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Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (Csz: 1210003) 100 db
Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre (013G5034) 375 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (Csz: 1210005) 15 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (003Z4000) 33 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése (003Z4002) 12 db
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PP025/4MPN20I) 50 m
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PP032/4MPN20I) 40 m
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PP040/4MPN20I) 120 m
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PP050/4MPN20I) 110 m
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PP063/4MPN20I) 110 m
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PPEK025I) 30 db
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése(PPEK032I) 20 db
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PPEK040I) 10 db
Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése (PPEK063I) 16 db
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R28A) 300 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R22A) 300 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R18A) 450 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R15A) 100 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R18A) 100 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-R15A) 150 m
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-T28/22/28A) 200 db
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-T22/18/22A) 200 db
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése (CP-T18/15/18A) 300 db
Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 139.561-279.120 W teljesítmény között 1 db
Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 139.561-279.120 W teljesítmény között 1 db
Műszeres beszabályozás 1 kltgs
Bontás:
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 750 db
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez
radiátor, 11 - 20 tag között 375 db
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 60 db
Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 240 m
Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között 100 m
Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással, DN 100 - 150 között 200 m
A műszaki leírás meghatározása során kérjük figyelembe venni a 2021 január 12-én kiadott kiegészítő
tájékoztatás tartalmát (100 db lakáshoz 375 db radiátor tartozik).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevó, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 5 évben legalább egy, de akár tóbb szerzódésból
származó a közbeszerzés tárgyára irányuló olyan referenciával, amelynek mennyisége eléri a legalább
300 db lapradiátor beszerelésére vagy 100 db lakás fűtésszerelésre irányuló referenciát.
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevó, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 5 évben legalább egy, de akár tóbb szerzódésból
származó a közbeszerzés tárgyára irányuló olyan referenciával, amelynek mennyisége eléri a legalább
280 db lapradiátor beszerelésére vagy 75 db lakás fűtésszerelésre irányuló referenciát.
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:
VI . 3 . 12
Rész száma:

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Az ajánlatban (alábbiakban A-ban) csatolandó iratokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentáció
tartalmazza. Az A-nak
tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) bek. szerinti nyilatkozatokat. Az AK előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. a-b)
pont szerinti nyil.
benyújtását (nemleges is). A nem magyar nyelvű dok. esetén az AT ált. fordítás csatolandó. A Kbt. 35. § (8)
bek. 2.
fordulata, 54. § és 75. § (2) bek. e) pont nem alkalmazandó. Faksz: Fülöp Zoltán (1024 Bp., Kút u. 5.)
lajstromszám: 00706. Az alkalmassági feltételek a nyilvántartott ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban kerül meghatározásra. EKR használati útmutatót és file formátumokat lásd dokumentációban.
A részletes értékelési módszer:
Az ajánlatkérő valamennyi ajánlati elemet 0-100 pont között értékeli a következő képlet szerint.
Pontozási képlet: P = ((Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb)) * (PmaxPmin) + Pmin
P = pontszám
Avizsgált = adott ajánlat (adott ajánlati ár, adott lapvastagság, adott állásszám)
Alegkedvezőbb = az összes ajánlat közül a legkedvezőbb (legalacsonyabb ár, legnagyobb vastagság,
legmagasabb állásszám)
Alegkedvezőtlenebb = az összes ajánlat közül a legkedvezőtlenebb (legmagasabb ár, legkisebb vastagság,
legkisebb állásszám)
Pmax=pontskála felső határa (100)
Pmin=pontskála alsó határa (0)
Az ajánlatkérő az egyes értékelési részszempontok körében szerzett pontszámot a (részszemponthoz
tartozó) súlyszámmal szorozza és összeadja. A legmagasabb pontszámot elért ajánlat az eljárás nyertese,
az összegezésben második helyezett ajánlattevő nem kerül megjelölésre.
A közbeszerzés a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen kerül kiírásra. A Megrendelőnek a
közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet a rendelkezésére áll
a 7847 sz. engedélyokirat alapján. Amennyiben a Megrendelő részére a fedezetet biztosító Fővárosi
Önkormányzat a járványügyi veszélyhelyzet miatti takarékossági intézkedések eredményeként a fedezetet
részben vagy egészben elvonja (a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti valamely meghatározott, az ajánlatkérő
ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény), akkor a Megrendelő (az ajánlattételi határidő
leteltét követően) nem köteles az ajánlatokat elbírálni, illetve az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja
alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben a Megrendelő részére a fedezetet biztosító Fővárosi
Önkormányzat a járványügyi veszélyhelyzet miatti takarékossági intézkedések eredményeként a fedezetet
részben vagy egészben elvonja az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevők részére történő
megküldését követően, akkor a Megrendelő a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesül a szerződés
megkötésének kötelezettsége alól (mert az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését
követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes).
Helyesen:
Az ajánlatban (alábbiakban A-ban) csatolandó iratokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentáció
tartalmazza. Az A-nak
tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) bek. szerinti nyilatkozatokat. Az AK előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. a-b)
pont szerinti nyil.
benyújtását (nemleges is). A nem magyar nyelvű dok. esetén az AT ált. fordítás csatolandó. A Kbt. 35. § (8)
bek. 2.
fordulata, 54. § és 75. § (2) bek. e) pont nem alkalmazandó. Faksz: Fülöp Zoltán (1024 Bp., Kút u. 5.)
lajstromszám: 00706. Az alkalmassági feltételek a nyilvántartott ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban kerül meghatározásra. EKR használati útmutatót és file formátumokat lásd dokumentációban.
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A részletes értékelési módszer:
Az ajánlatkérő valamennyi ajánlati elemet 0-100 pont között értékeli a következő képlet szerint.
Pontozási képlet: P = ((Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb)) * (PmaxPmin) + Pmin
P = pontszám
Avizsgált = adott ajánlat (adott ajánlati ár, adott lapvastagság, adott állásszám)
Alegkedvezőbb = az összes ajánlat közül a legkedvezőbb (legalacsonyabb ár, legnagyobb vastagság,
legmagasabb állásszám)
Alegkedvezőtlenebb = az összes ajánlat közül a legkedvezőtlenebb (legmagasabb ár, legkisebb vastagság,
legkisebb állásszám)
Pmax=pontskála felső határa (100)
Pmin=pontskála alsó határa (0)
Az ajánlatkérő az egyes értékelési részszempontok körében szerzett pontszámot a (részszemponthoz
tartozó) súlyszámmal szorozza és összeadja. A legmagasabb pontszámot elért ajánlat az eljárás nyertese,
az összegezésben második helyezett ajánlattevő nem kerül megjelölésre.
A közbeszerzés a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen kerül kiírásra. A Megrendelőnek a
közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet a rendelkezésére áll
a 7847 sz. engedélyokirat alapján. Amennyiben a Megrendelő részére a fedezetet biztosító Fővárosi
Önkormányzat a járványügyi veszélyhelyzet miatti takarékossági intézkedések eredményeként a fedezetet
részben vagy egészben elvonja (a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti valamely meghatározott, az ajánlatkérő
ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény), akkor a Megrendelő (az ajánlattételi határidő
leteltét követően) nem köteles az ajánlatokat elbírálni, illetve az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja
alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben a Megrendelő részére a fedezetet biztosító Fővárosi
Önkormányzat a járványügyi veszélyhelyzet miatti takarékossági intézkedések eredményeként a fedezetet
részben vagy egészben elvonja az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevők részére történő
megküldését követően, akkor a Megrendelő a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesül a szerződés
megkötésének kötelezettsége alól (mert az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését
követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes).
Az ajánlatkérő 2021 január 12-én kiadott kiegészítő tájékoztatásának megfelelően
módosításra került az árazatlan költségvetési kiírás. A módosított árazatlan költségvetési kiírás
"Árazatlan_2-4-5_épúlet_beszerzésnek_MÓD1 védett.xlsx" file-néven kerül feltöltésre az EKR-be.
A költségvetési kiírásban sárga színnel kiemelt tételek mennyisége került pontosításra, így a módosítás
nem ütközik a Kbt. 55. § (6) bekezdésébe. A költségvetés módosítása (pontosítása) nem eredményezi a
beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire vonatkozó feltételek olyan jelentőségű módosítását, ahol
az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó
döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni. A változást figyelembe véve az
ajánlatkérőnek az alkalmassági követelményeket csökkenti 20 db radiátorral, illet 25 db lakással (arra
figyelemmel, hogy a kiegészítő tájékoztatás szerint 100 db lakáshoz 375 db radiátor szerelése tartozik).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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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:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0453/2021)
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: 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):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Elhunytszállítási gépjárműflotta karbantartás 2021
Hivatkozási szám: EKR001277652020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50111000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Elhunytszállítási és egyéb dízelüzemanyag-meghajtású összesen 27 gépjárműből álló gépjárműflotta
teljes körű karbantartása és javítása (szervizelése) és adott esetben kárügyintézés
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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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: 2021/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (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 CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Módosítás indoka a Kbt. (4) a) pont.
Az eljárást megindító felhívás (23592/2020) IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem
benyújtási határidő Dátum, helyi idő: 2021.01.11 09:00 óra/perc, valamint a IV.2.6) Az ajánlatok vagy
részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum, helyi idő: 2021.01.11 11:00 óra/perc.
A módosítást követően a IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum, helyi idő: 2021.01.19. 10:00 óra/perc, valamint a IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei Dátum, helyi idő: 2021.01.19. 12:00 óra/perc.
Egyéb közbeszerzési dokumentum jelen korrigendummal nem módosul.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Forró Községi Önkormányzat (0771/2021)
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: Forró Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95683540
Postai cím: Fő Út 62
Város: Forró
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Györkei János Győző
Telefon: +36 46587288
E-mail: forroph@skylan.hu
Fax: +36 46587288
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.forro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mini bölcsőde kialakítása Forró településen
Hivatkozási szám: EKR001273182020
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:
Új mini bölcsőde felépítése Forrón, azaz 229,11 m2 bruttó alapterületű, két csoportos mini bölcsőde
építése, melegítőkonyhás kialakítással, 2 csoportszobával. Az épület teljeskörű akadálymentesítéssel
valósul meg. Az épület fűtése központi fűtéssel történik, kondenzációs gázkazánnal. Napelemes rendszer
telepítése tervezett, valamint kamera és riasztó rendszer kiépítése.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24049 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
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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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (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 ajánlattételi határidő módosításának indoka: az eljárás során kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések
érkeztek, melyekre a választ a Kbt. szerint előírt határidőben Ajánlatkérő nem tudja megadni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (0805/2021)
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: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55010645
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdán Viktor
Telefon: +36 52563236
E-mail: Gajdan.Viktor@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Újvárosi és a Hajdúkerület u korszerűsítése III
Hivatkozási szám: EKR001143612020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Újvárosi és a Hajdúkerület utca korszerűsítése
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
23555 / 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
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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:
2021/01/15
Helyesen:
2021/01/20
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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek
az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő
nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési
részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése tekintetében.
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6. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt.
65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem
kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az
erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő.
9. Az ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján szakmai ajánlatnak az
ajánlattevő által kitöltött árazott költségvetést tekinti.
10. Az ajánlattevőnek csatolnia kell kötelezettségvállaló nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén jelen
közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan építési-szerelési összkockázatú
vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést köt, melyben a felelősségbiztosítás éves fedezete mindkét
tekintetében 100 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig mindkét részajánlat tekintetében minimum
20 M HUF, a vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint az adott
vállalkozói szerződés teljes összege. A felelősségbiztosítást a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az
ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
Ajánlatkérő azonban azt is elfogadja, ha az ajánlattevő arról nyilatkozik az ajánlatában, hogy
meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti, vagy nyertessége esetén a
felelősségbiztosítást a szerződéskötés időpontjáig megköti. Ha az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy
meglévő biztosítását terjeszti ki, az ajánlat részeként be kell csatolni a meglévő felelősségbiztosítását
(kötvényét) és az azt hatályban tartó befizetés igazolását egyszerű másolatban.
11. 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 fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben ne rendeljen el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6)
bekezdés].
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
13. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a pénzügyi
intézményektől származó igazolásokhoz, a referenciákhoz és a szakemberekhez kapcsolódnak.
14. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi
okot.
15. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, mely önállóan kialakított eljárási
szabályok a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő
tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az
ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő,
az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel
alkalmazza. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak
megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a
válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul, mely
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szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt,
melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági
szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
Helyesen:
1. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek
az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő
nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési
részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése tekintetében.
6. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt.
65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem
kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az
erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő.
9. Az ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján szakmai ajánlatnak az
ajánlattevő által kitöltött árazott költségvetést tekinti.
10. Az ajánlattevőnek csatolnia kell kötelezettségvállaló nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén jelen
közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan építési-szerelési összkockázatú
vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést köt, melyben a felelősségbiztosítás éves fedezete 100 M HUF,
káreseményenkénti fedezete pedig minimum 20 M HUF, a vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási
összeg pedig nem kevesebb, mint az adott vállalkozói szerződés teljes összege. A felelősségbiztosítást a
szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
Ajánlatkérő azonban azt is elfogadja, ha az ajánlattevő arról nyilatkozik az ajánlatában, hogy
meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti, vagy nyertessége esetén a
felelősségbiztosítást a szerződéskötés időpontjáig megköti. Ha az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy
meglévő biztosítását terjeszti ki, az ajánlat részeként be kell csatolni a meglévő felelősségbiztosítását
(kötvényét) és az azt hatályban tartó befizetés igazolását egyszerű másolatban.
11. 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 fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben ne rendeljen el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6)
bekezdés].
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
13. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a pénzügyi
intézményektől származó igazolásokhoz, a referenciákhoz és a szakemberekhez kapcsolódnak.
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14. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi
okot.
15. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, mely önállóan kialakított eljárási
szabályok a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő
tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az
ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő,
az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel
alkalmazza. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak
megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a
válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul, mely
szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt,
melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági
szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (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:
A fentieken túl módosításra került az Ajánlati dokumentáció I/5.1. és I/9.1. pontja, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás, beleértve az árazatlan költségvetéseket is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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Lenti Város Önkormányzata (0747/2021)
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: Lenti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28214474
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Mónika
Telefon: +36 92553951
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Fax: +36 92553957
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lenti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lentiben
Hivatkozási szám: EKR001081532020
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 projekt keretében a meglévő kerékpárút kerül felújításra, mivel a kerékpárút szélessége a jelenlegi
szabványoknak nem felel meg, valamint burkolatának műszaki állapota feltétlen felújítást igényel.
A felújítás során 2x1 haladósávos kerékpárút kerül megvalósításra az alábbiak szerint:
Burkolatszélesség: 2,40 m (2x1 forgalmi sávú kétirányú kerékpárút)
Burkolat oldalesése: 2,5%, jellemzően a nyugati oldali szikkasztó árok irányába
Burkolatszél lezárása: kétoldali 0,50 m széles nemesített padkával /és 0+041,30 szelvényig kétoldali kerti
szegély/
Pályaszerkezet: aszfalt burkolatú, teljes pályaszerkezetű szélesítés, illetve aszfaltszőnyeges felújítás,
meglévő pályaszerkezet remixelésével.
Szakasz eleje: Béke utca – Sugár utca (7416 j. ök. út) keresztezésénél, csatlakozva a megépült Béke utcai
kerékpárút burkolatához.
Szakasz vége: 7416 j. ök. út és 7426 j. ök. út keresztezésénél, csatlakozva a 0344 hrsz-ú úthoz.
A tervben szereplő kerékpárút összes hossza: 2501,58 méter.
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A kerékpáros nyomvonal teljes egészében a 7416. jelű állami összekötő út szelvényezés szerinti bal oldalán
található, jellemzően az út hosszesését követi.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a járulékos munkálatok is, így különösen a Sárberki-patak híd
műtárgy kapcsán elvégzendő munkák, a megvalósítandó létesítmények forgalomszabályozását biztosító
jelzőtáblák kihelyezése és burkolati jelek felfestése, valamint, hogy az építés idejére vonatkozó ideiglenes
forgalomtechnikai terv elkészítése.
Főbb járulékos munkák tételesen:
GEODÉZIAI MUNKÁK
TERVEZÉS
IDEIGLENES ÉPÍTÉSEK
KÖZMŰKIVÁLTÁSOK
ÚTÉPÍTÉS
bontási munkák
földmunka
különleges földmunka
alakító és befejező földmunkák
útburkolatok
útburkolatok és pályaszerkezeti rétegek
egyéb járulékos munkák
FORGALOMTECHNIKA
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:
24396 / 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
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék
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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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítás jogszabályi alapja: A Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja, mivel az ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatás keretében módosította a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
dokumentumokat és költségvetést.
A módosított dokumentumokat az ajánlatkérő az eredetivel megegyező helyen közzétette az EKR-ben.
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VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (0760/2021)
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 Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zilahi Gréta Klaudia
Telefon: +36 12374400
E-mail: ZilahiGreta@mnv.hu
Fax: +36 12374400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kőszeg, Bálház műemléki helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR001255052020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
9730 Kőszeg, Schneller I. u. 2-4. (Hrsz.: 1791, 1808 és 1809) Bálház műemléki helyreállítás kivitelezési
munkái vállalkozási szerződés keretében
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:
24323 / 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
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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: 2021/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/02/03 (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:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/02/03 (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:
Egyéb közbeszerzési dokumentum nem módosul.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet (0889/2021)
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: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62162294
Postai cím: Széchenyi út 27-29.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csillik Pál
Telefon: +36 36411444
E-mail: csillik.pal@mfkh.hu
Fax: +36 36411444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Infekciókontroll rendszer eszközeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000369622020
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:
Jelen eljárás az EFOP-1.8.21-18 kódszámmal „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a
fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben” pályázat keretén belül kerül lefolytatásra, melyet a Támogató
támogatásra alkalmasnak minősített.
A támogatás intenzitása: 100%
Infekciókontroll rendszer eszközeinek beszerzése az alábbi mennyiségben:
1. Fertőtlenítő készülékek
- 2 db új záró fertőtlenítő készülék, időzítővel, induló fertőtlenítő készlettel
- 1 db új kézfertőtlenítés technikáját ellenőrző berendezés (szkenner + integrált állvány + felhő alapú
riporting rendszer + tréning kezdő szett)
- 4 db új érintésmentes fertőtlenítőszer adagoló, állvánnyal
2. Kézhigiénés regisztrációs rendszer
- 1 db, a munkatársak fertőtlenítését azonosító, detektáló és ellenőrző rendszer
Az ajánlattevő feladata továbbá a felszerelés, beüzemelés, fogyóanyag induló készlet biztosítása és a
betanítás.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

767

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Jelen hirdetmény a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak a Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdései
szerinti visszavonása érdekében került feladásra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (0797/2021)
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: 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: Zalai Péter
Telefon: +36 309950407
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
Hivatalos név: Győri Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11065816
Postai cím: Nádor Tér 4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stangl Krisztina
Telefon: +36 302160479
E-mail: stangl.krisztina@gyoriszc.hu
Fax: +36 96203361
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyoriszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győri SZC épületenergetikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001053942020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

45000000-7

768
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Vállalkozási szerződés a „Győri Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2-16-2019-00132 azonosító számú projekt keretében a 9024 Győr, Ikva út 70., 2672/59 Hrsz. cím
alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő e-mail
A következő helyett:
kozbeszerzes@nfsi.hu
Helyesen:
ekr@bmsksport.hu
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: 2021/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatkérő általános címe
A következő helyett:
www.nfsi.hu
Helyesen:
https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

770

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: 2021/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 8
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A következő helyett:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Karakter korlátozás miatt a VI.3.9) PONT FOLYATÁSA:
19) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ 6) bek c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az
ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó
450 000 Ft/kW-ot.
20) Napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése meghatározás: napelemek telepítése valamint
az ehhez szükséges segédszerkezetek kivitelezése érintésvédelmi előírásoknak megfelelően,
inverter telepítése az elosztó hálózat engedélyes előírásainak megfelelve, hálózati csatlakozás
kialakítása meglévő/új főelosztó szekrényen keresztül, rendszer túlfeszültségvédelmi biztosítása,
termelőegység leválasztásának biztosítása, lekötött teljesítmény változás esetén mérőberendezés cseréje,
(hálózati csatlakozás engedélyeztetés-tervezői feladat); valamint minden, a rendszer használatához
elengedhetetlen kapcsolódó tételek.
Helyesen:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
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Karakter korlátozás miatt a VI.3.9) PONT FOLYATÁSA:
18) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Barabás Áron (00961)
19) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ 6) bek c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az
ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó
450 000 Ft/kW-ot.
20) Napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése meghatározás: napelemek telepítése valamint
az ehhez szükséges segédszerkezetek kivitelezése érintésvédelmi előírásoknak megfelelően,
inverter telepítése az elosztó hálózat engedélyes előírásainak megfelelve, hálózati csatlakozás
kialakítása meglévő/új főelosztó szekrényen keresztül, rendszer túlfeszültségvédelmi biztosítása,
termelőegység leválasztásának biztosítása, lekötött teljesítmény változás esetén mérőberendezés cseréje,
(hálózati csatlakozás engedélyeztetés-tervezői feladat); valamint minden, a rendszer használatához
elengedhetetlen kapcsolódó tételek.
21) Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2021.01.01. napját követően a tárgyi
eljárás Ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet
alapján.
Tárgyi eljárásban ahol NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság került megjelölésre, ott BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot kell
érteni
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:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:
Karakter korlátozás miatt a VI.3.9) PONT FOLYATÁSA:
12) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló
igényt, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott
be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

772

vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek
megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy
változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt.
53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés 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, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési
határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül
aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a
pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
13) Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Győri Szakképzési Centrum nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési
eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Győri Szakképzési Centrum, mint megrendelő köti meg.
14) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás
az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S
038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.
15) 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.
16) Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR által biztosított
formanyomtatvány kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése
alapján;
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat
- Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is);
- Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is);
- nyilatkozat kizáró okok tekintetében;
- nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában;
- nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában;
- nyilatkozat üzleti titokról;
- nyilatkozat bemutatott szakemberekről.
17) Továbbá az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési
dokumentumok által előírtakat:
- adatkezelési nyilatkozat;
- nyilatkozat az értékelési részszempontok tekintetében bemutatni kívánt szakemberekről;
- alkalmassági követelményre, valamint értékelési részszempontra bemutatott szakember(ek) szakmai
önéletrajza és rendelkezésre állási és adatkezelési nyilatkozata;
- nyilatkozat árbevételről;
- nyilatkozat referenciáról;
- nyilatkozat az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatni kívánt szakemberekről.
18) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Barabás Áron (00961)
Karakter korlátozás miatt FOLYTATÁS A III.1.8) PONTBAN!
Helyesen:
Karakter korlátozás miatt a VI.3.9) PONT FOLYATÁSA:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

773

12) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló
igényt, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott
be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását,
vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek
megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy
változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt.
53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés 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, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési
határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül
aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a
pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
13) Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (az NFSI Kft. jogutódja) a Győri Szakképzési
Centrum nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a
Győri Szakképzési Centrum, mint megrendelő köti meg.
14) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás
az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S
038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.
15) 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.
16) Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR által biztosított
formanyomtatvány kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése
alapján;
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat
- Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is);
- Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is);
- nyilatkozat kizáró okok tekintetében;
- nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában;
- nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában;
- nyilatkozat üzleti titokról;
- nyilatkozat bemutatott szakemberekről.
17) Továbbá az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési
dokumentumok által előírtakat:
- adatkezelési nyilatkozat;
- nyilatkozat az értékelési részszempontok tekintetében bemutatni kívánt szakemberekről;
- alkalmassági követelményre, valamint értékelési részszempontra bemutatott szakember(ek) szakmai
önéletrajza és rendelkezésre állási és adatkezelési nyilatkozata;
- nyilatkozat árbevételről;
- nyilatkozat referenciáról;
- nyilatkozat az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatni kívánt szakemberekről.
Karakter korlátozás miatt FOLYTATÁS A III.1.8) PONTBAN!
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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:
VI . 3 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati biztosíték fizetési számlaszáma
A következő helyett:
10023002-00336372-00000017
Helyesen:
10032000-00361879-00000024
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
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Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban alkalmazza.
3) Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 65. § (11a) és (12) bekezdésében foglaltakra.
4) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése szerint felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság
feltételeit és igazolását a Kr. 28. § (3) bekezdéshez képest szigorúbban állapítja meg.
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a
dokumentációban meghatározottak szerint, továbbá Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az
ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró
képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre
jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell
a meghatalmazott aláírás mintáját is. Azon gazdasági szereplők esetében, ahol az aláírás címpéldány nem
értelmezhető, csatolni szükséges a gazdasági szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének
aláírás mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az
ezeknek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem
ismert, teljes bizonyító erejű, magánokiratba vagy közokiratba foglalt aláírás-minta csatolása szükséges).
7) Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdése.
8) Felelősségbiztosítás: Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától
annak teljesítéséig legalább 270.000.000 Ft/év, valamint 135.000.000 Ft/kár összegű kivitelezési
felelősségbiztosítással kell rendelkezni. Ajánlattevő köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés
időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
hiteles másolati példányát Ajánlatkérő részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény
vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása Ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.
Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a Közös Ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti
felelősségbiztosítással.
9) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 8.000.000 Ft. Ez teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint
- átutalással az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00336372-00000017 sz.
bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által
vállalt garancia vagy 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.
10) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés valamennyi sorát,
annak módosítása nélkül, teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel)
formátumban is). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, illetve a Kbt. 71. § (9)
bekezdés a) pontjára. A Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő abban az esetben is köteles
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érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az 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. Ajánlatkérő 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.
11) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás helye: Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum
9024 Győr, Ikva út 70. A helyszíni bejárás időpontja: 2020. december 17. napján 10:00 óra. A helyszíni
bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatozó szabályok szerint
írásban tegyék fel.
Karakter korlátozás miatt FOLYTATÁS A III.2.2) PONTBAN!
Helyesen:
1) Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban alkalmazza.
3) Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 65. § (11a) és (12) bekezdésében foglaltakra.
4) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése szerint felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság
feltételeit és igazolását a Kr. 28. § (3) bekezdéshez képest szigorúbban állapítja meg.
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a
dokumentációban meghatározottak szerint, továbbá Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az
ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró
képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre
jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell
a meghatalmazott aláírás mintáját is. Azon gazdasági szereplők esetében, ahol az aláírás címpéldány nem
értelmezhető, csatolni szükséges a gazdasági szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének
aláírás mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az
ezeknek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem
ismert, teljes bizonyító erejű, magánokiratba vagy közokiratba foglalt aláírás-minta csatolása szükséges).
7) Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdése.
8) Felelősségbiztosítás: Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától
annak teljesítéséig legalább 270.000.000 Ft/év, valamint 135.000.000 Ft/kár összegű kivitelezési
felelősségbiztosítással kell rendelkezni. Ajánlattevő köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés
időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
hiteles másolati példányát Ajánlatkérő részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény
vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása Ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.
Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a Közös Ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti
felelősségbiztosítással.
9) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 8.000.000 Ft. Ez teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint átutalással az Ajánlatkérő 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével,
az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat
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benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az
átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
10) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés valamennyi sorát,
annak módosítása nélkül, teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel)
formátumban is). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, illetve a Kbt. 71. § (9)
bekezdés a) pontjára. A Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő abban az esetben is köteles
érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az 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. Ajánlatkérő 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.
11) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás helye: Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum
9024 Győr, Ikva út 70. A helyszíni bejárás időpontja: 2020. december 17. napján 10:00 óra. A helyszíni
bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatozó szabályok szerint
írásban tegyék fel.
Karakter korlátozás miatt FOLYTATÁS A III.2.2) PONTBAN!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) a) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a megfelelő ajánlat
megtételéhez.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (0723/2021)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán”
Hivatkozási szám: EKR001254332020
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:
„Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán” tárgyban, TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001
azonosító számú projekthez tartozó kivitelezési munkák a vállalkozási szerződésben és közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételek szerint. A kivitelezési munkák 2 részre kerülnek felosztásra:
1. rész: Új bölcsőde építése; 2. rész: Vízpermetezők kivitelezése.
II.2.4. pont folytatása: "Új bölcsőde építése" tekintetében
Epületvillamosság:
Erősáram:
Energiaellátás
Az épület jelenleg rendelkezik villamos csatlakozással, azonban az nem lesz elegendő a fejlesztés utáni
állapot kiszolgálására.
A meglévő légkábeles csatlakozás, valamint az épületen belül található fogyasztásmérő szekrény
elbontásra kerül.
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Az épület Honvéd utcai északi telekhatárán, kerítésbe építve kerül kialakításra egy új 3x100A-es áramváltós
fogyasztásmérő szekrény. A fogyasztásmérő szekrényből földbe fektetett és védőcsőbe húzott egy darab
NYY-J 5x70mm2 kábelen keresztül történik a főelosztó berendezés megtáplálása.
Üzemi feszültség 3x230/400V, 50Hz. A beruházás során 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű berendezés nem
kerül beépítésre.
Napelemes rendszer telepítése:
Az épület 10°-os lejtéssel rendelkező keleti tájolású tetejére 60 db Canadian Solar 300Wp típusú napelem
modult tervezünk elhelyezni, összesen 18 kWp teljesítménnyel.
A napelemek tartószerkezetét és annak rögzítését csak statikussal egyeztetve lehet kialakítani.
A napelemeket 4 mm2 SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze.
Az OTSZ előírásainak megfelelően a DC oldalra SANTON típusú tűzeseti lekapcsolót kell beépíteni a
padlástérben a napelemektől maximum 5 méterre elhelyezve, amely a főelosztóba beépített kapcsoló
segítségével működtethető.
A karbantartó helyiségben oldalfalra szerelve helyezzük el DC csatlakozó szekrényeket, amelyekben
elhelyezésre kerül a DC oldali biztosító és az 1+2. típusú DC túlfeszültség levezető.
A DC csatlakozó szekrényekből 2x4mm2 SOLAR vezetékkel csatlakozunk a szekrény alatt falra szerelve
elhelyezett SolarEdge SE25K inverterhez.
Az inverter típusok rendelkeznek E.ON rendszerengedéllyel.
Az inverterek 3F+N+PE kimenettel rendelkezik. Az inverterek után kerünek elhelyezésre az AC oldali
csatlakozó szekrények. A csatlakozó szekrényekbe 3xB40A kismegszakítók és 1+2 típ. AC túlfeszültség
levezetők kerül beépítésre.
Az AC csatlakozó szekrény és a kialakított főelosztó között 5x16mm2 NYM-J vezetékeket tervezünk.
A főelosztóba 3xC40A kismegszakítókon keresztül kell csatlakoztatni az inverteres hálózatot.
Gyengeáramú rendszerek kivitelezése:
Kábelhálózat és gerinc nyomvonalak, központok általános kialakítása, helye
Az épületben informatika, behatolásjelző, video figyelő, kaputelefon rendszer és tűzjelző rendszer lesz.
A földszinten az IRATTÁR-ba várjuk a szolgáltatói kapcsolatot az INF rendezőhöz.
A gyengeáramú központok az IRATTÁR-ban lesznek: a behatolásjelző központ, a központi rendező (INF), a
video szerver az INF-ben, a tűzjelző központ a földszinti közlekedőben a VEZETŐI IRODA falán.
Külső térburkolatok és külső víziközművek kiépítése:
KÖZLEKDÉS ÉS BURKOLATÉPÍTÉS:
Az ingatlan meglévő aszfaltburkolatú kapubehajtóval rendelkezik a Honvéd utca felől, mely a projekt
keretében felújításra kerül.
A tervezett személygépkocsi parkolók mérete: 2,4 m x 4,5 m,
A tervezett mozgássérült parkoló mérete: 3,6 m x 6,5 m
A parkolóhelyek kijelölését süllyesztett szegély elvhelyezésével terveztük megoldani.
A tervezett parkolóhelyek gyephézagos Leier-Ökolith Plus, 20x20x10 cm-es térkővel, zúzottkővel kitöltött
hézagokkal, a belső út és a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhely pedig Leier Piazza
10x20x8 cm-es szürke térkővel kerülnek kialakításra.
A belső térkőburkolatok megtámasztására, az RB-1 jelű részletes helyszínrajz szerint kiemelt, „K”, illetve
süllyesztett szegélyeket terveztünk elhelyezni. Gyalogos forgalomra méretezett térkő burkolat: 182,67 m2,
gépkocsi forgalomra méretezett térkő burkolat: 343 m2.
Kertépítés:
A kertépítészeti terv három külön egységre tagolódik. Az előkerti/utcafronti részen két kisebb díszudvar,
a hátsó területen pedig a csoportszobákhoz kapcsolódó játszóudvar, amely első és hátsó részre osztható.
Fakivágás és fapótlás
A tervezési területen összesen 53 db fáról készült fafelmérés. Összesen 23 db fát szükséges kivágni,
amelyek többsége az új bölcsődeépület és a hozzá tartozó parkoló építése miatt nem őrizhetőek meg. A
kivágandó fák túlnyomó része örökzöld fa (17 db), főként oszlopos növekedésű tuják és lucfenyők. Ezen
kívül néhány cseresznyefa, vadgesztenyefa, diófa és egy kislevelű hárs vágandó ki.
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&#61485; építés miatt kivágandó fa összesen: 20db
&#61485; rossz egészségi állapot miatt kivágandó fa összesen: 3 db
A tervezési területen belül további 4 db fa átültetése javasolt. Az előkertben található két apró lucfenyő
csemete, valamint a hátsókertben található kislevelű hársfacsemete a telken belül átültetendő. A meglévő
épület közelében egy 20cm törzsátmérővel rendelkező, jó állapotú magnóliafa található, amely a tervezett
épülethez túl közel kerülne, ezért átültetését javasoljuk.
Teljeskörű akadálymentesítés:
A tervezett épület oldalhatáron álló, utcafronti beépítésű. A tervezési program szerint a földszintes (egy
minimális emelettel, ahol csak tároló funkció kap helyet) épületben három csoportszoba, mozgásfejlesztő
szoba, sószoba és egyéb kiszolgáló helyiségek kapnak
helyet. A földszint akadálymentes kialakítású lesz. A bölcsőde udvarára tervezett parkolóban készül
egy akadálymentes parkoló. A parkolóból akadálymentes járdán elérhető az udvari akadálymentes
bejárat. Az épület padlószintje és a járdaszint között nincs szintkülönbség. A bejárat akadálymentes
kialakítású lesz, az épületben készül egy akadálymentes mellékhelyiség. A fizikai akadálymentesítés mellet
infokommunikációs akadálymentesítési elemek is készülnek. A beruházó célja olyan épület létrehozása,
ami mindenki által kényelmesen és biztonságosan használható, beleértve a különböző fogyatékossági
osztályokat is.
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:
24427 / 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:
2021/01/18
Helyesen:
2021/01/29
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

782

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: 2021/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1.) Jelen hirdetmény közzétételének célja a KÉ-24427/2020 sz. megjelent eredeti hirdetményben
meghatározottak módosítása.
2.) A módosítás indoka: az eljárásban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett be, melyet nem
tudott határidőben
megválaszolni.
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Ajánlatkérő utal arra, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Óbudai Egyetem (0570/2021)
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: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76167195
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Judit Eszter
Telefon: +36 16665755
E-mail: kozbeszerzes@ka.uni-obuda.hu
Fax: +36 16665755
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tisztítószerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001230772020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39830000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tisztítószerek beszerzése két évre kötendő keretjellegű adásvételi szerződés keretén belül, a közbeszerzési
dokumentáció V. fejezetében meghatározott műszaki tartalom szerint, tervezetten 103480 db tisztítószer,
nettó 52.406.462.- Ft keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a felhívásban és a műszaki leírásban rögzített előírások, termékmegjelölés, típus helyett azzal
egyenértékű megajánlást is elfogad, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. (321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Az Ajánlattevő elfogadja, hogy a rendelések beérkezése alkalomszerűen történik, és a rendelt termékek
szállítását legkésőbb az Ajánlatkérő eseti megrendeléseinek visszaigazolásától számított 10 munkanapon
belül teljesíti a feltüntetett teljesítési helyszíneken.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
23728 / 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: 2021/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/21 (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:
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A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki tartalmát pontosította.
Az eredeti hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23728/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Püspökladány Város Önkormányzata (0872/2021)
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: Püspökladány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55300784
Postai cím: Bocskai Utca 2
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Csilla
Telefon: +36 54517111
E-mail: pmhivpl@t-online.hu
Fax: +36 54451061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.puspokladany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.puspokladany.hu
Hivatalos név: Báránd Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34181416
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Báránd
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4161
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Miklós
Telefon: +36 54466030
E-mail: polgarmester@barand.hu
Fax: +36 54466291
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.barand.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.barand.hu/
Hivatalos név: Szerep Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14035737
Postai cím: Nagy Utca 53.
Város: Szerep
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Verő Tünde
Telefon: +36 54516003
E-mail: szerep.pmh@gmail.com
Fax: +36 54516002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szerep.hu
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A felhasználói oldal címe (URL): www.szerep.hu
Hivatalos név: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27035384
Postai cím: Kossuth Utca 72.
Város: Sárrétudvari
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4171
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Tibor
Telefon: +36 54474001
E-mail: onko4171@t-online.hu
Fax: +36 54578017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarretudvari.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sarretudvari.hu
Hivatalos név: Bihartorda Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93643993
Postai cím: Kossuth Út 73.
Város: Bihartorda
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4174
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Serdült Csaba
Telefon: +36 54534100
E-mail: btorda@t-online.hu
Fax: +36 54534102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bihartorda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bihartorda.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.5.3 Rendezvény szervezés 5 részben (1425)
Hivatkozási szám: EKR001229352020
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Rendezvényszervezési szolgáltatások az EFOP-1.5.3-16 -2017-00017 projekt keretében” – 5 részben
Részletesen jelen felhívás II.2.4) pontjában részenként.
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:
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/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a műszaki tartalom módosítása miatt visszavonja az eljárást.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (0660/2021)
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: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537259
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szfvár területén fenntartható városi közlekedés
Hivatkozási szám: EKR000948162020
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:
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP-6.4.1-16-SF1-2019-00004:
1) rész A Bőrgyár utca (a Palotai úttól a Kelemen Béla utcáig, a Palotavárosi tavak felé) kerékpárforgalmi
létesítmények engedélyezési terveit a MIKROLINE Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35.) készítette el. Az építési engedély határozatának száma: FE-08/
UT/00439-8/2019, véglegessé vált 2019. július 31. napján.
2) rész A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros fejlesztése kerékpárforgalmi létesítmények engedélyezési
terveit a MIKROLINE Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1114 Budapest,
Bartók Béla út 35.) készítette el. Az építési engedély határozatának száma: FE-08/UT/00359-13/2019,
véglegessé vált 2019. június 10. napján.
3) rész A Széchenyi u. – Horvát I. u. csomópontban kanyarodó sáv kialakítása, jelzőlámpa átalakítás,
kerékpárút létesítése (csomópont átépítés) engedélyezési terveit a Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1034 Szolnok, Szomolnok utca 14.) készítette el. Az építési
engedély határozatának száma: FE/UT/NS/A/331/12/2018, véglegessé vált 2018. június 15. napján.
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4) rész A Csutora u., Koppány u. (Csutora u. - Kertalja u. között), Forgó u., Kertalja köz kerékpáros barát
utcaként való kijelölése nem engedélyköteles. A kiviteli terveket Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Közlekedési Iroda munkatársa készítette el. A terv száma: KI-08-2019, nem
engedélyköteles. A Kisteleki, Tompa M., Fecskepart, Marhacsapás utcák kerékpáros barát utcaként való
kijelölése nem engedélyköteles. A kiviteli terveket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Közlekedési Iroda munkatársa készítette el. A terv száma: KI-09-2019, nem engedélyköteles.
Búrtelep: Neumann János u. (Madách u. - Láncos Kornél u.), Kandó Kálmán u., Jedlik Ányos u., Puskás
Tivadar u., Lánczos Kornél u. Raktár u. (Puskás T. u. - Mártírok útja), Hunyadi u. (Kinizsi u. - Madách u.)
kerékpáros barát utcaként való kijelölése nem engedélyköteles. A kiviteli terveket Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közlekedési Iroda munkatársa készítette el. A terv száma: KI-06-2019,
nem engedélyköteles.
A Mártírok útjára csatlakozó Erzsébet u. - Fűtőház u. - Gyár u. - Ifjúság u - Kinizsi Pál u. - Zrínyi u. kerékpáros
barát utcaként való kijelölése ne engedélyköteles. A kiviteli terveket Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Közlekedési Iroda munkatársa készítette el. A terv száma: KI-04-2019, nem
engedélyköteles.
5) rész
5) 1) A Hosszúsétatér (Horvát I. u. - vasút között) kerékpáros barát utcaként való kijelölése nem
engedélyköteles. A kiviteli terveket a Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 8000 Székesfehérvár Cserepes Köz 4. X/64.) és a Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 44 1/5.) készítette el. A terv száma:
1-148-18/K.
5) 2) A Hosszúsétatér folytatásában átkötés a Balatoni út és a szervizút közötti engedélyköteles szakasz
vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Regia Plan Mérnökiroda
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár Cserepes Köz 4. X/64.) és
a Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Jancsár u. 44 1/5.) készítette el. A Hosszúsétatér (Balatoni utca - Horvát István utca) vonatkozásában
kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár Cserepes Köz 4. X/64.) és a Közlekedésfejlesztés
Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 44 1/5.) készítette
el. A terv száma: 1-148-18/K.
Az építési engedély határozatának száma (Balatoni út – Horváth I. u. + átkötés): FE-08/UT/00087-13/2020,
véglegessé vált 2020. március 27. napján.
6) rész A Zámolyi út és Kiskút útja/Zámolyi út-Kiskút útja vízelvezetése/opciós tételként Kiskút
útja burkolatfelújítása vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a
PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2800
Tatabánya Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.) készítette el. Az építési engedély határozatának száma: FE-08/
UT/00088-13/2020, véglegessé vált 2020. március 20. napján.
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:
23221 / 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
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V.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: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Bőrgyár utca (a Palotai úttól a Kelemen Béla utcáig, a Palotavárosi tavak felé)
Kerékpáros létesítmények hossza: 488 m
Aszfaltburkolat építése: 89 m3
Burkolatjel festés: 0 m2
Szegély: 344 m
Ckt: 70 m3
Helyesen:
Bőrgyár utca (a Palotai úttól a Kelemen Béla utcáig, a Palotavárosi tavak felé)
Kerékpáros létesítmények hossza: 488 m
Aszfaltburkolat építése: 89 m3
Burkolatjel festés: összesen 76,2 m2
Szegély: 344 m
Ckt: 70 m3
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: 2021/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (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:
A korrigendumban foglalt módosítások a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki
dokumentációban átvezetésre kerültek, az így módosított dokumentumok az EKR-be feltöltésre kerültek.
A Kbt. 52. § (4) bek. b) pontja és a Kbt. 52. § (5) bek. rendelkezései alapján az ajánlatételi határidő
meghosszabbítása vált szükségessé. 4.) A Kbt. 57. § (1) bek. szerinti közbeszerzési dokumentumokban
szükséges változtatások nem eredményezik a beszerzés tárgyára vagy a szerződéses feltételekre
vonatkozó feltételek Kbt. 55.§ (6) bekezdése alapján meg nem engedett mértékű módosítását.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tolna Megyei Kormányhivatal (0900/2021)
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: Tolna Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41285422
Postai cím: Augusz I. Utca 7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás-Imre Szilvia
Telefon: +36 301654778
E-mail: jonas-imre.szilvia@tolna.gov.hu
Fax: +36 74415686
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TMKH, laboratóriumi műszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001390582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fővárosi és megyei kormányhivatalok sugár-egészségügyi feladatellátását biztosító eszközállomány
korszerűsítése keretében az alábbi laboratóriumi eszközök, berendezések beszerzésére kerül sor:
I. részajánlati körben:
1 db Alacsony hátterű alfa/béta számláló LB4200-8
II. részajánlati körben:
1 db NDI (CsI_Tl) plasztik szcintillációs szendvics detektor multiAct spektrometriai szotverrel
III. részajánlati körben:
1 db Izzítókemence, katalizátoros utóégetővel
1 db Víztisztító készülék
8 db Fűthető mágneses keverő
1 db analitikai mérleg
1 db táramérleg
Az eszközök megjelölése a szerződés tárgyának egyértelmű beazonosíthatósága érdekében szükséges,
a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő elfogadja az előírt paraméterekkel
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műszakilag mindenben egyenértékű eszközök, műszerek megajánlását is. Az ellenszolgáltatás tartalmazza
a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő
összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi
járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá
a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában foglalja az eszköz beüzemelését, adott
esetben a használatának betanítását tervezetten 1-3 fő részére.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24588 / 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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidőt meg kívánja hosszabbítani, hogy az ajánlattevőknek kellő
idő álljon rendelkezésre az ajánlattételre.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tolna Város Önkormányzata (0823/2021)
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: Tolna Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31730976
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Barbara
Telefon: +36 308169996
E-mail: dr.baloghbarbara@gmail.com
Fax: +36 74443805
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: Tolna város közvilágítási rendszer - üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR001238712020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50232100-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő közigazgatási területén (Tolna Város teljes közigazgatási területe) közvilágítási hálózat
karbantartása, a közvilágítási aktív elemek üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése a műszaki leírásban és
a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:
A következő helyett:
Ajánlatkérő közigazgatási területén (Tolna Város teljes közigazgatási területe) közvilágítási hálózat
karbantartása, a közvilágítási aktív elemek üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése a műszaki leírásban és
a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Helyesen:
Ajánlatkérő közigazgatási területén (Tolna Város teljes közigazgatási területe) a közvilágítási aktív elemek
üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Nyertes Ajánlattevő főbb feladatai:
- Ajánlatkérő illetékességi területén (Tolna Város teljes közigazgatási területe) a közvilágítási hálózat
karbantartása, a közvilágítási aktív elemek üzemeltetése, karbantartása, felügyelete és ellenőrzése.
- A közvilágítással összefüggő problémák bejelentésére nyertes ajánlattevő köteles hibabejelentő és
nyilvántartó (on-line és telefonos) rendszert működtetni.
- Ajánlatkérő közigazgatási területén levő - nem LED-es - korszerűsített közvilágítási berendezés
fényforrásait csoportos („sorcserés”) rendszerben karbantartja, melynek keretében a közbeszerzési eljárás
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eredményeként megkötött szerződésben meghatározott időpont(ok)ban egyidejűleg az összes fényforrás
cseréjét elvégzi függetlenül attól, hogy azok a csere időpontjában üzemképesek-e vagy sem.
- A LED-es világító testek esetében a hiba felmerülésekor egyedi karbantartást kell végeznie a nyertes
Ajánlattevőnek
- Nem tartozik a nyertes Ajánlattevő feladatai közé Ajánlatkérő közigazgatási területén levő dísz- és
térvilágítás karbantartása, üzemeltetése
Meglévő lámpatestek bemutatása:
lámpatest típusa mennyisége
1. LED Tungsram 18 W 15 db
2. Na 50 W 14 db
3. Na 70 W 167 db
4. Na 100 W 70 db
5. Na 150 W 141 db
6. Kompakt 36W 1027 db
7. HgLi 80 W 2 db
Összesen: 1436 db
A közvilágítási rendszer aktív elemei közül 16 darab van Ajánlatkérő tulajdonában (E.ON
Rendszerengedéllyel rendelkező, a közvilágítási elosztóhálózatra szerelt vagy az Ajánlatkérő tulajdonában
lévő közvilágítási vezetékre kötött lámpatestek beépített fényforrásai, amely közvilágítási vezeték villamos
energia ellátása és vezérlése a közvilágítási elosztóhálózatról történik), a fennmaradó elemek az E.ON Déldunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonát képezik.
A további részleteket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
Nyertes Ajánlattevő főbb feladatai:
- Ajánlatkérő illetékességi területén (Tolna Város teljes közigazgatási területe) a közvilágítási aktív elemek
üzemeltetése, karbantartása, felügyelete és ellenőrzése.
- A közvilágítással összefüggő problémák bejelentésére nyertes ajánlattevő köteles hibabejelentő és
nyilvántartó (on-line és telefonos) rendszert működtetni.
- Ajánlatkérő közigazgatási területén levő korszerűsített közvilágítási berendezés fényforrásait csoportos
(„sorcserés”) rendszerben karbantartja, melynek keretében a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződésben meghatározott időpont(ok)ban egyidejűleg az összes fényforrás cseréjét elvégzi
függetlenül attól, hogy azok a csere időpontjában üzemképesek-e vagy sem.
- Ajánlatkérő közigazgatási területén levő LED-es, illetve HgLi fényforrással műkődő világító testek , díszés térvilágítás karbantartása, üzemeltetése nem tartozik a nyertes Ajánlattevő feladatai közé
Meglévő lámpatestek bemutatása:
lámpatest típusa mennyisége
1. Na 50 W 14 db
2. Na 70 W 167 db
3. Na 100 W 70 db
4. Na 150 W 141 db
5. Kompakt 36W 1027 db
Összesen: 1419 db
A közvilágítási rendszer aktív elemei közül 16 darab van Ajánlatkérő tulajdonában (E.ON
Rendszerengedéllyel rendelkező, a közvilágítási elosztóhálózatra szerelt vagy az Ajánlatkérő tulajdonában
lévő közvilágítási vezetékre kötött lámpatestek beépített fényforrásai, amely közvilágítási vezeték villamos
energia ellátása és vezérlése a közvilágítási elosztóhálózatról történik), a fennmaradó elemek az E.ON Déldunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonát képezik.
A további részleteket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített közvilágítási
hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére és/vagy karbantartására vonatkozó referenciával, amelyben az
üzemeltetett lámpatestek száma nem érte el az 1000 db-ot. Ajánlattevő az alkalmassági feltételt több
szerződésből is igazolhatja. Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül
teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon)
belül esik és legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül került megkezdésre.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembert: legalább 1
fő szakember, aki felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
melléklet VI. 2. rész 5. pontja szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik Ajánlatkérő elfogad
minden olyan képzési feltételnek megfelelő képzettséget és
/vagy végzettséget, amit a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 2 rész 5. sorban nevesített
szakterülethez/
részszakterülethez kapcsolódó képzettségi feltételeknek, illetve gyakorlati idő előírásoknak megfelel.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló legalább 1 db
kosaras gépjárművel.
Helyesen:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített közvilágítási
hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére és/vagy karbantartására vonatkozó referenciával, amelyben az
üzemeltetett lámpatestek száma nem érte el az 1000 db-ot. Ajánlattevő az alkalmassági feltételt több
szerződésből is igazolhatja. Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül
teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon)
belül esik és legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül került megkezdésre.
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M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembert: legalább
1 fő szakember, aki felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
1. melléklet VI. 2. rész 21., ill. 22. pontja szerinti MV-VI (vagy azzal egyenértékű) vagy MV-VI-R (vagy
azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik Ajánlatkérő elfogad minden olyan képzési feltételnek megfelelő
képzettséget és/vagy végzettséget, amit a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 3 rész 21.,
ill. 22. sorban nevesített szakterülethez/ részszakterülethez kapcsolódó képzettségi feltételeknek, illetve
gyakorlati idő előírásoknak megfelel.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló legalább 1 db
kosaras gépjárművel.
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:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai:
A következő helyett:
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben azért a nyertes ajánlattevő felelős (Ptk.
6:186. §) – késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden megkezdett
naptári napra 15.000 Ft/lámpatest/nap. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a
szerződést felmondani, attól elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz köteles.
Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.
§), a teljesítési (bejárás megkezdése) időt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi
kötbér mértéke 50.000 Ft naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 7 napot meghaladó
késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, amely okán nyertes
ajánlattevő meghiúsulási kötbérfizetésre lesz köteles. Meghiúsulási kötbér: Azon ok(ok)ból, amiért a
nyertes
ajánlattevő felelős, a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Ajánlatkérő felé
meghiúsulási kötbért megfizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes szerződéses időszakra vonatkozó
nettó vállalkozó díjból fennmaradó, még ki nem fizetett nettó havi vállalkozói díjak összege, mértéke

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

802

a kötbéralap 30%-a. Jótállás: 12 hónap. Amennyiben az irányadó jogszabály ennél hosszabb jótállási
időtartamot határoz meg, abban az esetben a jogszabályban rögzített jótállási időtartam az irányadó.
Helyesen:
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben azért a nyertes ajánlattevő felelős (Ptk.
6:186. §) – késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden megkezdett
naptári napra 7.500 Ft/lámpatest/nap, de maximum 10 napi tétel. A 10 napot meghaladó késedelem
esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási
kötbér fizetésére lesz köteles.
Meghiúsulási kötbér: Azon ok(ok)ból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős, a szerződés teljesedésbe
menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Ajánlatkérő felé meghiúsulási kötbért megfizetni. A meghiúsulási
kötbér alapja a teljes szerződéses időszakra vonatkozó nettó vállalkozó díjból fennmaradó, még ki nem
fizetett nettó havi vállalkozói díjak összege, mértéke a kötbéralap 30%-a.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja a T. érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy
az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak a jelen (0823/2021 EHR azonosítójú) hirdetmény
módosítása során.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő (0787/2021)
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: 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
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001296022020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési
Központ Nonprofit Zrt. munkavállalói részére
Menedzserszűrés szolgáltatás nyújtása a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
munkavállalói részére
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
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V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
AJánlatkérő az eljárást megindító felhívását a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő
lejártát megelőzően visszavonta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Veszprém Megyei Kormányhivatal (0815/2021)
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: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66929080
Postai cím: Megyeház Tér 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88550832
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonfüredi új járási hivatal kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001380192020
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:
Balatonfüredi új járási hivatal teljeskörű kivitelezése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű
átalányáron a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint.
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:
24734 / 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
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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:
2021/01/27
Helyesen:
2021/02/09
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 . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/02/04 (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
Fő tárgy:
Helyesen

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2021/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján eljárva tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a 2021.
január 13-án megadott kiegészítő tájékoztatásban foglaltak szerint a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok is módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/13 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (0568/2021)
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: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi
Telefon: +36 66251464
E-mail: kucserane@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bekescsaba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://bekescsaba.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gerlai orvosi rendelő átalakítása és bővítése
Hivatkozási szám: EKR000436142020
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:
Gerlai orvosi rendelő átalakítása és bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5623 Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti ingatlan
(18179/2 hrsz.).
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a TOP-6.6.1-16-BC1-2019-00002
azonosító számú, „Gerla városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése” című projekt része. A projekt
támogatási szerződésébe és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a
megvalósításban résztvevőkre kötelező.
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A TOP-6.6.1-16-BC1-2019-00002 azonosítószámú, „Gerla városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése”
című projekt részeként a Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti orvosi rendelő épület átalakítása és
bővítése építési-kivitelezési munkái
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
5623 Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti ingatlan (18179/2 hrsz.).
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10.szám alatti orvosi rendelő épület átalakítása
és bővítése építészeti-tartószerkezeti, épületgépészeti, elektromos munkákkal, napelemek telepítésével, udvar
rekonstrukciójával és kerítés építésével.
Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti orvosi rendelő épület átalakítás és bővítés utáni (18179/2 hrsz.)
összesített hasznos alapterülete: 167,20 m2
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat a jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli
tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege: egy felnőtt háziorvosi és egy házi gyermekorvosi rendelő kialakítása a
meglévő orvosi rendelő épület építészeti-tartószerkezeti átalakításával és bővítésével. Épületgépészeti és
elektromos munkák terv szerinti kivitelezése, napelemek telepítése. Udvar rekonstrukciója a meglévő épületek
terv szerinti bontásával, parkolóhelyek kialakításával, tér-és járdaburkolatok készítésével, meglévő kerítés
felújításával és új kerítésszakaszokok építésével.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, betartása a kivitelező
számára kötelező, amelyet az Építtető a Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmény sikeres üzembehelyezéséhez
és a használatbavételhez helyezéshez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének
költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti, 18179/2 helyrajzi számú telken fennálló orvosi rendelő épület
átalakítása, bővítése és felújítása: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, ügyiratszám: BE-02/05/1479-15/2019
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
A Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti orvosi rendelő épület átalakítása és bővítése építésikivitelezési munkái esetében nem releváns.
1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:
Kivitelezés:
- Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentáción túlmenően minden, a
megvalósuláshoz esetlegesen szükséges gyártmány, technológiai és egyéb tervdokumentáció biztosítása.
Ajánlattevő feladata a munkaterület átadás-átvételig a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) aa) szerinti
munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése.
- Ajánlattevő feladata a megvalósításhoz esetlegesen szükséges tervezői művezetés biztosítása.
- A kivitelező tevékenységét szükség esetén össze kell hangolni a térségben folyó egyéb önkormányzati
beruházásokkal.
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- Az ajánlattevő (kivitelező) köteles a fejlesztéshez kapcsolódó közműszolgáltatót, vagy azok alvállalkozóit a
munkaterületre beengedni, azokkal együttműködni.
- A kiviteli tervekben részletezett előírásokat be kell tartani.
- A projekt támogatási szerződésében és a projektre vonatkozó pályázati felhívásban előírt követelmények
teljesítése kötelező. (A pályázati felhívás az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/top-661-16egszsggyi-alapellts-infrastrukturlis-fejlesztse)
- Ajánlattevő feladata a bontási munkák szakszerű, gondos, szelektív elvégzése, azt követően a bontott anyagok,
berendezések stb. Ajánlatkérő által kijelölt helyi telephelyre történő elszállítása, lerakása, annak dokumentálása, a
bontott anyagokra vonatkozó előzetesen bejelentett Ajánlatkérői igény esetén.
Ezen túlmenően az építőipari kivitelezés során keletkező egyéb építési-bontási hulladékok, szemét – engedéllyel
rendelkező kezelőhöz történő – rendszeres elszállítása és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő
lerakása, annak dokumentálása Ajánlattevő feladata.
- A kivitelező köteles, a tevékenységét a környezet szennyezését kizáró módon végezni, a vonatkozó előírásoknak
megfelelően a keletkező hulladékok gyűjtéséről, annak engedéllyel rendelkező lerakóba, vagy ártalmatlanítóba
történő szállíttatásáról folyamatosan gondoskodni. A kivitelezés során a környezeti tényezők által okozott
káros környezeti hatások /környezetszennyezés/ megelőzésére, csökkentésére, vagy szabályozott szinten
tartására szükséges kidolgozni olyan módszereket, vagy olyan eljárásokat, amelyek a környezet károsítását
megakadályozzák. Az építési tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezet károsítását a legjobb
technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéshez
köteles benyújtani az általa alkalmazott környezetvédelmi intézkedési rendszer dokumentumát...... (karakterkorlát
miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
(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: 400
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-6.6.1-16-BC1-2019-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15424 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gerlai orvosi rendelő átalakítása és bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29564497
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: novusdom@gmail.com
Telefon: +36 207708463
Internetcím(ek): (URL) www.novusdom.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 114160237
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: HU332 A teljesítés helye: 5623 Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti ingatlan
(18179/2 hrsz.).
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a TOP-6.6.1-16-BC1-2019-00002
azonosító számú, „Gerla városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése” című projekt része. A projekt
támogatási szerződésébe és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a
megvalósításban résztvevőkre kötelező.
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A TOP-6.6.1-16-BC1-2019-00002 azonosítószámú, „Gerla városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése”
című projekt részeként a Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti orvosi rendelő épület átalakítása és
bővítése építési-kivitelezési munkái
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
5623 Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti ingatlan (18179/2 hrsz.).
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10.szám alatti orvosi rendelő épület átalakítása
és bővítése építészeti-tartószerkezeti, épületgépészeti, elektromos munkákkal, napelemek telepítésével, udvar
rekonstrukciójával és kerítés építésével.
Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti orvosi rendelő épület átalakítás és bővítés utáni (18179/2 hrsz.)
összesített hasznos alapterülete: 167,20 m2
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat a jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli
tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege: egy felnőtt háziorvosi és egy házi gyermekorvosi rendelő kialakítása a
meglévő orvosi rendelő épület építészeti-tartószerkezeti átalakításával és bővítésével. Épületgépészeti és
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elektromos munkák terv szerinti kivitelezése, napelemek telepítése. Udvar rekonstrukciója a meglévő épületek
terv szerinti bontásával, parkolóhelyek kialakításával, tér-és járdaburkolatok készítésével, meglévő kerítés
felújításával és új kerítésszakaszokok építésével.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, betartása a kivitelező
számára kötelező, amelyet az Építtető a Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmény sikeres üzembehelyezéséhez
és a használatbavételhez helyezéshez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének
költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti, 18179/2 helyrajzi számú telken fennálló orvosi rendelő épület
átalakítása, bővítése és felújítása: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, ügyiratszám: BE-02/05/1479-15/2019
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
A Békéscsaba, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti orvosi rendelő épület átalakítása és bővítése építésikivitelezési munkái esetében nem releváns.
1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:
Kivitelezés:
- Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentáción túlmenően minden, a
megvalósuláshoz esetlegesen szükséges gyártmány, technológiai és egyéb tervdokumentáció biztosítása.
Ajánlattevő feladata a munkaterület átadás-átvételig a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) aa) szerinti
munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése.
- Ajánlattevő feladata a megvalósításhoz esetlegesen szükséges tervezői művezetés biztosítása.
- A kivitelező tevékenységét szükség esetén össze kell hangolni a térségben folyó egyéb önkormányzati
beruházásokkal.
- Az ajánlattevő (kivitelező) köteles a fejlesztéshez kapcsolódó közműszolgáltatót, vagy azok alvállalkozóit a
munkaterületre beengedni, azokkal együttműködni.
- A kiviteli tervekben részletezett előírásokat be kell tartani.
- A projekt támogatási szerződésében és a projektre vonatkozó pályázati felhívásban előírt követelmények
teljesítése kötelező. (A pályázati felhívás az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/top-661-16egszsggyi-alapellts-infrastrukturlis-fejlesztse)
- Ajánlattevő feladata a bontási munkák szakszerű, gondos, szelektív elvégzése, azt követően a bontott anyagok,
berendezések stb. Ajánlatkérő által kijelölt helyi telephelyre történő elszállítása, lerakása, annak dokumentálása, a
bontott anyagokra vonatkozó előzetesen bejelentett Ajánlatkérői igény esetén.
Ezen túlmenően az építőipari kivitelezés során keletkező egyéb építési-bontási hulladékok, szemét – engedéllyel
rendelkező kezelőhöz történő – rendszeres elszállítása és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő
lerakása, annak dokumentálása Ajánlattevő feladata.
- A kivitelező köteles, a tevékenységét a környezet szennyezését kizáró módon végezni, a vonatkozó előírásoknak
megfelelően a keletkező hulladékok gyűjtéséről, annak engedéllyel rendelkező lerakóba, vagy ártalmatlanítóba
történő szállíttatásáról folyamatosan gondoskodni. A kivitelezés során a környezeti tényezők által okozott
káros környezeti hatások /környezetszennyezés/ megelőzésére, csökkentésére, vagy szabályozott szinten
tartására szükséges kidolgozni olyan módszereket, vagy olyan eljárásokat, amelyek a környezet károsítását
megakadályozzák. Az építési tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezet károsítását a legjobb
technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéshez
köteles benyújtani az általa alkalmazott környezetvédelmi intézkedési rendszer dokumentumát...... (karakterkorlát
miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: vagy napban: 400
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: 117848399
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29564497
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: novusdom@gmail.com
Telefon: +36 207708463
Internetcím(ek): (URL) www.novusdom.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/01/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
6. A 2. pontban meghatározott munka szerződésszerű teljesítése esetén fizetendő vállalkozói díj:
nettó 114.160.237,- Ft + 30.823.264,- Ft áfa, azaz bruttó 144.983.501,- Ft, azaz bruttó
száznegyvennégymillió-kilencszáznyolcvanháromezer-ötszázegy forint.
Módosítás:
1. A felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező feladatok kiegészülnek a jelen
szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező, Pótmunka költségvetés elnevezésű mellékletben
meghatározott pótmunkákkal. A melléklet a továbbiakban a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
2. A felmerült pótmunkákra tekintettel a Szerződés 6. pontjának első bekezdésében foglaltak helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„6. A 2. pontban meghatározott munka szerződésszerű teljesítése esetén fizetendő vállalkozói díj:
nettó 117.848.399,- Ft + 31.819.068,- Ft áfa, azaz bruttó 149.667.467,- Ft, azaz bruttó
száznegyvenkilencmillió-hatszázhatvanhétezer-négyszázhatvanhét forint.”
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
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A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Vállalkozó 2020. november 26-án kelt levelében a kivitelezéssel kapcsolatos
pótmunkaigényt jelezte az alábbi indoklással:
A Vállalkozó az alábbiakban részletezettek szerint, az előre nem látható problémák megoldását szolgáló, a
vállalkozási szerződés teljesítéséhez - mint az épület szerkezeti kialakításának részéhez tartozó – műszaki
megoldások miatt pótmunka igénnyel lépett fel:
A tárgyi felújítás bontási munkái során 2020. szeptember 15-én bontott faanyagból készült, szabálytalanul
toldott födémgerenda vált láthatóvá. Mivel a felújítási munka az épület födémszerkezetét nem érintette,
így a problémát a Vállalkozó e-mail-ben, fotókkal dokumentálva jelezte a tervezőnek. Az építési naplóban
2020. szeptember 16-án a műszaki ellenőr rögzítette a helyszíni vizsgálat és a tervezői állásfoglalás
szükségességét..........
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 114160237 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 117848399 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
2020. szeptember 17-én a kivitelező, a műszaki ellenőr, a tervezők és a Békéscsabai Városfejlesztési
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKft.) jelenlétével helyszíni bejárás történt. Az NKft. felkérte a tervezőt
többváltozatú műszaki megoldás szolgáltatására.
A tartószerkezeti szakági tervező a felkérésnek eleget téve minden gerenda megkutatását elrendelte,
amely kutatás 18 db szabálytalanul toldott gerendát tárt fel, amelyek eltolva vagy az utcafront felé vagy az
udvari födémszakaszon lettek megtoldva. A további bontások során az utcafronti traktus haránt főfaláról
kiderült, hogy 2 futó sor km. téglából áll és teherviselésre alkalmatlan.
A tartószerkezeti tervező két műszaki megoldást javasolt:
1. változat: födémmegerősítés a meglévő faszerkezetű gerendák mellé új fagerendák beépítésével,
2. változat: meglévő faszerkezetű gerendák acélszerkezetű felfüggesztése.
A szakemberek véleménye alapján a műszakilag legmegfelelőbb megoldás a 2. változatú műszaki javaslat.
A szükséges szakmai egyeztetések, többszöri helyszíni bejárásokat követően az NKft. felkérte a tervezőt,
hogy a szükséges terveket, tartószerkezeti, tűzvédelmi számítások alátámasztásával készítse el, továbbá
felkérte a Vállalkozót a választott műszaki megoldás tételes költségvetésének elkészítésére.
A tervező véleménye szerint az engedélyezési és kivitelezési tervezés többszöri helyszíni szemléje során
a födémszerkezeten sem repedés, sem lehajlás nem volt látható, ez a tény nem indokolta a tervezés
folyamatában a födém megbontását. A födémszerkezet meglévő-megmaradónak lett tervezve. A
födémgerendák szabálytalan toldása nem volt látható, így a Vállalkozó sem kalkulálhatott ajánlatában
ezekkel a tételekkel.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/11 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (0569/2021)
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: 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: Pálffy Katalin
Telefon: +36 12078753
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kézilabda munkacsarnok építése Lentiben
Hivatkozási szám: EKR000989822019
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:
Kézilabda munkacsarnok építése Lentiben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45212200-8
45231220-3
45231300-8

Kiegészítő szójegyzék
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45231400-9
45232100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8690 Lenti, Átkötő utca, Hrsz.: 526/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési engedély,
valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján, hagyományos szerkezetű kézilabda
munkacsarnok kivitelezése, teljes körű kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel,
az alábbi műszaki paraméterekkel:
Beruházás helyszíne: 8690 Lenti, Átkötő utca, Hrsz.: 526/3
Hasznos alapterülete: 1725,67 m2
Tornaterem küzdőtér mérete: 23x44 m
Sportpadló mérete: 1.033,26m2
Bemelegítő és konditerem mérete: 75,3 m2
Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7,55 m
Öltöző helyiség: 117,24 m2
Vizesblokk: 93,15 m2
A kézilabda munkacsarnok egy 7,55 m szabad belmagasságú küzdő részből, 150 ülőhelyes nézőtérből és
az ezekhez tartozó földszintes kiszolgáló blokkból áll. A kiszolgáló blokk, mint additív tömeg kapcsolódik a
küzdőtérhez, és félnyeregtetővel van fedve a bejárati oldalon oromfalas kialakítással. A küzdőtér függönnyel
kétfelé osztható. Az épületbe az előcsarnokon át lehet bejutni, mely előtt fedett-nyitott várakozó tér létesül. Az
intézmény előterében a közönségforgalom számára 2 db férfi wc, 4 db piszoár, 4db női wc és egy akadálymentes.
Az előcsarnokból közvetlenül nyílik a küzdőtér, a küzdőtéri és akadálymentes WC-k, a központi közlekedő,
illetve az elsősegélynyújtó helyiség, ami egyben irodai funkciót is ellát. Az öltözők egyenként 20 fő egyidejű
öltözését biztosítják. Az öltözők zuhanyzóit a párafogó előtérként is funkcionáló mosdóból lehet megközelíteni. A
zuhanyzókban 3-3 épített zuhanyállás funkcionál. Az öltözői folyosó végén kap helyet a 2 edzői öltöző és mosdó, a
takarítószer tároló helyiség, és a bemelegítésre is szolgáló konditerem. A küzdőtérből érhető el a szertár, valamint
az épület gépészeti berendezéseinek elhelyezésére szolgáló, kívülről is elérhető gépészeti helyiség.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
ajánlati 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 az 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: 500
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:
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04375 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BMSK-XII-0012/0004/2020 Rész száma: Elnevezés: Kézilabda munkacsarnok építése Lentiben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/27 (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: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17144067
Postai cím: Párisi Utca 2. 1.em. 1,
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: preiltamas@peszter.hu
Telefon: +36 309659938
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: 963987385
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45212200-8

Kiegészítő szójegyzék

45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232100-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8690 Lenti, Átkötő utca, Hrsz.: 526/3
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési engedély,
valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján, hagyományos szerkezetű kézilabda
munkacsarnok kivitelezése, teljes körű kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel,
az alábbi műszaki paraméterekkel:
Beruházás helyszíne: 8690 Lenti, Átkötő utca, Hrsz.: 526/3
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Hasznos alapterülete: 1725,67 m2
Tornaterem küzdőtér mérete: 23x44 m
Sportpadló mérete: 1.033,26m2
Bemelegítő és konditerem mérete: 75,3 m2
Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7,55 m
Öltöző helyiség: 117,24 m2
Vizesblokk: 93,15 m2
A kézilabda munkacsarnok egy 7,55 m szabad belmagasságú küzdő részből, 150 ülőhelyes nézőtérből és
az ezekhez tartozó földszintes kiszolgáló blokkból áll. A kiszolgáló blokk, mint additív tömeg kapcsolódik a
küzdőtérhez, és félnyeregtetővel van fedve a bejárati oldalon oromfalas kialakítással. A küzdőtér függönnyel
kétfelé osztható. Az épületbe az előcsarnokon át lehet bejutni, mely előtt fedett-nyitott várakozó tér létesül. Az
intézmény előterében a közönségforgalom számára 2 db férfi wc, 4 db piszoár, 4db női wc és egy akadálymentes.
Az előcsarnokból közvetlenül nyílik a küzdőtér, a küzdőtéri és akadálymentes WC-k, a központi közlekedő,
illetve az elsősegélynyújtó helyiség, ami egyben irodai funkciót is ellát. Az öltözők egyenként 20 fő egyidejű
öltözését biztosítják. Az öltözők zuhanyzóit a párafogó előtérként is funkcionáló mosdóból lehet megközelíteni. A
zuhanyzókban 3-3 épített zuhanyállás funkcionál. Az öltözői folyosó végén kap helyet a 2 edzői öltöző és mosdó, a
takarítószer tároló helyiség, és a bemelegítésre is szolgáló konditerem. A küzdőtérből érhető el a szertár, valamint
az épület gépészeti berendezéseinek elhelyezésére szolgáló, kívülről is elérhető gépészeti helyiség.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
ajánlati 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 az 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: 650
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: 963987385
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17144067
Postai cím: Párisi Utca 2. 1.em. 1,
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: preiltamas@peszter.hu
Telefon: +36 309659938
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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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):
A szerződés 9.1.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
"Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától számított 650
naptári nap.
Kötbérterhes részhatáridő: a Hetedik fizetési mérföldkő elérésének a határideje."
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 jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja.
A szerződés 2020. március 3-án lépett hatályba. A Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március
11-én, amelyet június 18-án megszüntetett. A veszélyhelyzet időtartama alatt Vállalkozó többször jelezte,
hogy a járványhelyzet okozta akadályozó körülmények miatt a szerződésben meghatározott határidők
nem tarthatóak. Erről akadályközlést, illetve ahhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentációt küldött.
Megrendelő megvizsgálta és megállapította, hogy a járványhelyzet és az akadályok között ok-okozati
összefüggés fennáll, így a teljesítésre gyakorolt hatásuk alapján a Vállalkozó szerződésszerű teljesítést
konkrétan akadályozzák. Megrendelő az akadályközlést 2020.03.20. napján új teljesítési határidő kitűzése
nélkül elfogadta és jelezte Vállalkozónak, hogy haladéktalanul jelezze az akadályok elhárulását. Ezt
2020.11.20. napján jelezte. Tudomásvétel 2020.11.24. Folyt.: VII)1 További információk 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: 963987385 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 963987385 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása:
A szerződés 9.3. c) pontja alapján az előírt teljesítési határidő az akadályoztatás időtartalmával
hosszabbodik. A megrendelő által megküldött akadályközlés tudomásvételének kézhezvétele és az
akadályok elhárulásának megrendelői tudomásulvételének kézhezvétele között 249 nap telt. Tekintettel
arra, hogy Vállalkozó rendkívüli munkateljesítménnyel előteljesített (az akadályközlés elfogadásával
egyidejűleg jelezte, amelyet Megrendelő elfogadott), a teljesítés időtartamát 150 nappal hosszabbítják.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Ferto-taj Vilagorokseg Magyar Tanácsa Egyesült (0695/2021)
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: Ferto-taj Vilagorokseg Magyar Tanácsa Egyesült
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90021152
Postai cím: Haydn Utca 2.
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korényi Sarolta
Telefon: +36 703692924
E-mail: sarolta.korenyi@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fertotaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fertotaj.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fertő-táj ékkövei marketing tevékenység beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001236512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Fertő-táj ékkövei marketing tevékenység beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79342000-3

További tárgyak:

79311000-7
79342200-5
79553000-5

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye, a projekt műszaki tartalmában
bemutatott projekthelyszínek
(Fertőszéplak,Fertőboz,Fertőhomok,Hegykő,Hidegség,Sarród).Ajánlatkérőnek átadni való eszközök
átadásának helyszíne:ajánlatkérő székhelye (9431 Fertőd, Haydn u.2.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A GINOP-7.1.6-16-2017-00003 kódszámú, „Fertő-táj ékkövei”című Európai Uniós társfinanszírozású projekt
keretében marketing tevékenység beszerzése”
1.PR TEVÉKENYSÉG • Logó és arculattervezés, arculati kézikönyv készítése • Projekthonlap létrehozása és
működtetése (7hónapon át) • Blog írása, feltöltése (Min.400 szavas blogcikk írása, illusztrációval) • Közösségi média
fiókok (Facebook,
Instagram) kialakítása tartalommal való megtöltése (Fiók létrehozása, profil és borítókép grafikai tervezése,adatlap
kitöltése,min.6
poszt/hó.) • YouTube csatorna létrehozása, imázsfilmekkel való feltöltése • Roll up grafikai tervezése és kivitelezése
(100cm széles×
200cm magas, minőségi, alumínium roll-up szerkezet.A roll up nyomat 4+0 színű, roll-up film anyagon(fényzáró).
Grafikai tervezés,
nyomdai előkészítés, gyártás.(7 db) • Molinók grafikai tervezése és kivitelezése (200x100cm,kivitel: visszahajtva
+ragasztva,
ringlizve50 cm-ként.1 féle grafikai terv készítése,nyomdai előkészítés,gyártás.(3 db.) • Világörökség útlevélhez
idegenvezető
alkalmazás 6 nyelvre • Pecsétpont (Világörökség útlevélhez kapcsolódóan pecsétpontok eszközeinek biztosítása
beltéri és kültéri
helyszíneken, gyártás, grafikai tervezés) • Sajtóközlemény • Study tour újságíróknak, bloggereknek, vloggereknek
(helyszínbejárás,
projekt bemutatása. 15-16 fő részére Budapestről induló és érkező buszos gyűjtőjárattal.(1db) • Egyedi
ajándéktárgy (Magyar kártya
tájspecifikus tartalommal. Mennyiség:600db) 2.FILMEK KÉSZÍTÉSE • Imázs filmek Filmek gyártása, a gyártás
teljeskörű
menedzselése.Imázs jellegű, életérzést közvetítő, zenei aláfestéssel,feliratozással (magyar, német, angol, román,
olasz, szlovák).
Maximum 1-2 perc/film. Full HD felbontásban. Utómunkával, vágással, operatőr, drón biztosítással. Részletes
forgatókönyvkészítése, a
forgatás helyszíneinek, szereplőinek, statisztáinak kiválasztása.Mennyiség:2db • Imázs film trailerek
Mennyiség:4db • Animációs film
Animációs film gyártása, a gyártás teljes körű menedzselése. Maximum 1-2 perces full HD animációs film készítése,
amely vidáman
mutatja be a világörökség útlevél használatával elérhető attrakciókat és kedvezményeket. Narráció nélkül, zenei
aláfestéssel.
Részletes forgatókönyvkészítése.Mennyiség:1db 3.PIACKUTATÁS • Piackutatás SZEKUNDER KUTATÁS: Elsőként
szekunder kutatást
kell végezni látogatóközpontok tekintetében, megkeresve a hasonló szolgáltatásokat nyújtó hazai és környékbeli
országok turisztikai
objektumait. Továbbá át kell tekinteni a fellelhető szekunderadatokat. PRIMER KUTATÁS – KVALITATÍV FÁZIS A
kutatás célja a már
működő látogatóközpontok működési mechanizmusának megismerése, jógyakorlatok átvétele. Kutatási módszer:
Kvalitatív vizsgálat,
szakértői interjú módszerrel Tervezett mintaszám: min.10fő Lekérdezés helyszíne: országosan PRIMER KUTATÁS –
KVANTITATÍV
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FÁZIS: Primer kutatás a potenciális látogatók körében a szolgáltatás igénybevételének hajlandóságának
megismerése és a
szolgáltatásokkal kapcsolatos igények feltárása céljából. Kutatási módszer: Kvantitatív vizsgálat, személyes
megkérdezéses módszerrel
Tervezett mintaszám:300fő Lekérdezés helyszíne: Sopron,Fertő-táj Mennyiség:1db tanulmány min.75oldal.
4.MÉDIAVÁSÁRLÁS •
Facebook hirdetés Facebook hirdetési fiók létrehozása, kezelés, oldalkövetők gyűjtése, hirdetések, kampányok
tervezése, beállítása,
követése, egyéb, eseti teendők elvégzése.Maximum 6db hirdetés tervezése 7 hónapon át. • Google Ads kampány
AdWords hirdetési
fiók létrehozása, kezelése, hirdetések, kampányok tervezése (túlnyomóan Display Hálózaton és YouTube-on),
beállítása, követése,
egyéb, eseti teendők elvégzése. Banner szett kreatív tartalmainak elkészítése, szövegírás.Mennyiség: 7 hónapon
át. • Print hirdetési
felület vásárlás – megyei napilap borító 4 oldalas borító, 1 napi megjelenés. Grafikai tervezés, szövegírás,
lektorálás,
illusztrációk.Mennyiség:1db • Print hirdetési felület vásárlás – soproni információ hetilapban ½ oldalas hirdetés
megjelenítése.Grafikai
tervezés, szövegírás, lektorálás, illusztrációk.3db • Print hirdetési felület vásárlás – kéthetente Sopron és
vonzáskörzetében megjelenő
információs lap, ½ oldalas hirdetés megjelenítése. Grafikai tervezés, szövegírás, lektorálás, illusztrációk.3db •
Online médiaifelület
vásárlás - Győr-Moson-Sopron megyei napilap online hírportálján: VIP PR-cikk megjelentetése. Mennyiség:2db
•Online média
felületvásárlás - országos jelentőségű, több mint 400 000 fős Facebook követővel bíró, utazással kapcsolatos
online magazinban.
Mennyiség: PR cikk - 2db PR cikknyereményjátékkal - 1db Instagram megjelenés bejegyzés - 4db Instagram
megjelenés stories - 1db 5
.NYOMDAI TEVÉKENYSÉG • Imázs plakát a projektről Méret: A3,szín:4+0, papír:170 g műnyomó papír.1 féle grafikai
terv készítése,
nyomdai előkészítés, gyártás.50db • Eredménykommunikációs kiadvány - helyi lakosságnak Csukott méret:100 ×
210mm, terjedelem:6
oldal, szín:4+4, papírminőség:135 g műnyomó,1 féle grafikai terv készítése, nyomdai előkészítés,
gyártás.Nyomtatott és online (pdf)
verzióban.5000db • Oktatási és nevelési intézményeknek szóló kiadvány - látnivalók kalauz Nyomtatott és online
(pdf) verzióban
.1000db • Gyermekeknek szóló kiadvány Kifestőfüzet, játékos grafikai megoldásokkal, amely bemutatja a projekt
attrakcióit és a táj
jellegzetességeit. Méret: álló A4, borító szín: 4+4,borító papír: 250g ofszet papír, borító terjedelem:4 oldal,belív
szín:1+1, belív papír:
170 g ofszet, belív terjedelem:12 oldal, kötészet: irkatűzve.1 féle grafikai terv készítése, nyomdai előkészítés.5000
db • Világörökség
útlevél magyar, német Csukott méret: kb. 85 × 115mm, terjedelem:8 oldal, szín:4+4, papírminőség:250g
műnyomó papír,1 féle
grafikai terv készítése, fordítás (magyar, német), nyomdai előkészítés, gyártás.5000 db • Világörökség útlevél
angol, román, olasz,
szlovák), nyomdai előkészítés, gyártás.5000 db • Plakát - világörökség útlevél programról Méret: A3, szín: 4+0,
papír: 170 g műnyomó.
1 féle grafikai terv készítése, nyomdai előkészítés,gyártás.50db
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00003
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
25208 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fertő-táj ékkövei marketing tevékenység beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EFFIX-Marketing Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63943225
Postai cím: Malompatak Utca 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: info@effix.hu
Telefon: +36 302981089
Internetcím(ek): (URL) www.effix.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23710277
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):

79342000-3
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Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79553000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye, a projekt műszaki tartalmában
bemutatott projekthelyszínek
(Fertőszéplak,Fertőboz,Fertőhomok,Hegykő,Hidegség,Sarród).Ajánlatkérőnek átadni való eszközök
átadásának helyszíne:ajánlatkérő székhelye (9431 Fertőd, Haydn u.2.).
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A GINOP-7.1.6-16-2017-00003 kódszámú, „Fertő-táj ékkövei”című Európai Uniós társfinanszírozású projekt
keretében marketing tevékenység beszerzése”
1.PR TEVÉKENYSÉG • Logó és arculattervezés, arculati kézikönyv készítése • Projekthonlap létrehozása és
működtetése (7hónapon át) • Blog írása, feltöltése (Min.400 szavas blogcikk írása, illusztrációval) • Közösségi média
fiókok (Facebook,
Instagram) kialakítása tartalommal való megtöltése (Fiók létrehozása, profil és borítókép grafikai tervezése,adatlap
kitöltése,min.6
poszt/hó.) • YouTube csatorna létrehozása, imázsfilmekkel való feltöltése • Roll up grafikai tervezése és kivitelezése
(100cm széles×
200cm magas, minőségi, alumínium roll-up szerkezet.A roll up nyomat 4+0 színű, roll-up film anyagon(fényzáró).
Grafikai tervezés,
nyomdai előkészítés, gyártás.(7 db) • Molinók grafikai tervezése és kivitelezése (200x100cm,kivitel: visszahajtva
+ragasztva,
ringlizve50 cm-ként.1 féle grafikai terv készítése,nyomdai előkészítés,gyártás.(3 db.) • Világörökség útlevélhez
idegenvezető
alkalmazás 6 nyelvre • Pecsétpont (Világörökség útlevélhez kapcsolódóan pecsétpontok eszközeinek biztosítása
beltéri és kültéri
helyszíneken, gyártás, grafikai tervezés) • Sajtóközlemény • Study tour újságíróknak, bloggereknek, vloggereknek
(helyszínbejárás,
projekt bemutatása. 15-16 fő részére Budapestről induló és érkező buszos gyűjtőjárattal.(1db) • Egyedi
ajándéktárgy (Magyar kártya
tájspecifikus tartalommal. Mennyiség:600db) 2.FILMEK KÉSZÍTÉSE • Imázs filmek Filmek gyártása, a gyártás
teljeskörű
menedzselése.Imázs jellegű, életérzést közvetítő, zenei aláfestéssel,feliratozással (magyar, német, angol, román,
olasz, szlovák).
Maximum 1-2 perc/film. Full HD felbontásban. Utómunkával, vágással, operatőr, drón biztosítással. Részletes
forgatókönyvkészítése, a
forgatás helyszíneinek, szereplőinek, statisztáinak kiválasztása.Mennyiség:2db • Imázs film trailerek
Mennyiség:4db • Animációs film
Animációs film gyártása, a gyártás teljes körű menedzselése. Maximum 1-2 perces full HD animációs film készítése,
amely vidáman
mutatja be a világörökség útlevél használatával elérhető attrakciókat és kedvezményeket. Narráció nélkül, zenei
aláfestéssel.
Részletes forgatókönyvkészítése.Mennyiség:1db 3.PIACKUTATÁS • Piackutatás SZEKUNDER KUTATÁS: Elsőként
szekunder kutatást
kell végezni látogatóközpontok tekintetében, megkeresve a hasonló szolgáltatásokat nyújtó hazai és környékbeli
országok turisztikai

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

828

objektumait. Továbbá át kell tekinteni a fellelhető szekunderadatokat. PRIMER KUTATÁS – KVALITATÍV FÁZIS A
kutatás célja a már
működő látogatóközpontok működési mechanizmusának megismerése, jógyakorlatok átvétele. Kutatási módszer:
Kvalitatív vizsgálat,
szakértői interjú módszerrel Tervezett mintaszám: min.10fő Lekérdezés helyszíne: országosan PRIMER KUTATÁS –
KVANTITATÍV
FÁZIS: Primer kutatás a potenciális látogatók körében a szolgáltatás igénybevételének hajlandóságának
megismerése és a
szolgáltatásokkal kapcsolatos igények feltárása céljából. Kutatási módszer: Kvantitatív vizsgálat, személyes
megkérdezéses módszerrel
Tervezett mintaszám:300fő Lekérdezés helyszíne: Sopron,Fertő-táj Mennyiség:1db tanulmány min.75oldal.
4.MÉDIAVÁSÁRLÁS •
Facebook hirdetés Facebook hirdetési fiók létrehozása, kezelés, oldalkövetők gyűjtése, hirdetések, kampányok
tervezése, beállítása,
követése, egyéb, eseti teendők elvégzése.Maximum 6db hirdetés tervezése 7 hónapon át. • Google Ads kampány
AdWords hirdetési
fiók létrehozása, kezelése, hirdetések, kampányok tervezése (túlnyomóan Display Hálózaton és YouTube-on),
beállítása, követése,
egyéb, eseti teendők elvégzése. Banner szett kreatív tartalmainak elkészítése, szövegírás.Mennyiség: 7 hónapon
át. • Print hirdetési
felület vásárlás – megyei napilap borító 4 oldalas borító, 1 napi megjelenés. Grafikai tervezés, szövegírás,
lektorálás,
illusztrációk.Mennyiség:1db • Print hirdetési felület vásárlás – soproni információ hetilapban ½ oldalas hirdetés
megjelenítése.Grafikai
tervezés, szövegírás, lektorálás, illusztrációk.3db • Print hirdetési felület vásárlás – kéthetente Sopron és
vonzáskörzetében megjelenő
információs lap, ½ oldalas hirdetés megjelenítése. Grafikai tervezés, szövegírás, lektorálás, illusztrációk.3db •
Online médiaifelület
vásárlás - Győr-Moson-Sopron megyei napilap online hírportálján: VIP PR-cikk megjelentetése. Mennyiség:2db
•Online média
felületvásárlás - országos jelentőségű, több mint 400 000 fős Facebook követővel bíró, utazással kapcsolatos
online magazinban.
Mennyiség: PR cikk - 2db PR cikknyereményjátékkal - 1db Instagram megjelenés bejegyzés - 4db Instagram
megjelenés stories - 1db 5
.NYOMDAI TEVÉKENYSÉG • Imázs plakát a projektről Méret: A3,szín:4+0, papír:170 g műnyomó papír.1 féle grafikai
terv készítése,
nyomdai előkészítés, gyártás.50db • Eredménykommunikációs kiadvány - helyi lakosságnak Csukott méret:100 ×
210mm, terjedelem:6
oldal, szín:4+4, papírminőség:135 g műnyomó,1 féle grafikai terv készítése, nyomdai előkészítés,
gyártás.Nyomtatott és online (pdf)
verzióban.5000db • Oktatási és nevelési intézményeknek szóló kiadvány - látnivalók kalauz Nyomtatott és online
(pdf) verzióban
.1000db • Gyermekeknek szóló kiadvány Kifestőfüzet, játékos grafikai megoldásokkal, amely bemutatja a projekt
attrakcióit és a táj
jellegzetességeit. Méret: álló A4, borító szín: 4+4,borító papír: 250g ofszet papír, borító terjedelem:4 oldal,belív
szín:1+1, belív papír:
170 g ofszet, belív terjedelem:12 oldal, kötészet: irkatűzve.1 féle grafikai terv készítése, nyomdai előkészítés.5000
db • Világörökség
útlevél magyar, német Csukott méret: kb. 85 × 115mm, terjedelem:8 oldal, szín:4+4, papírminőség:250g
műnyomó papír,1 féle

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2021.10

829

grafikai terv készítése, fordítás (magyar, német), nyomdai előkészítés, gyártás.5000 db • Világörökség útlevél
angol, román, olasz,
szlovák), nyomdai előkészítés, gyártás.5000 db • Plakát - világörökség útlevél programról Méret: A3, szín: 4+0,
papír: 170 g műnyomó.
1 féle grafikai terv készítése, nyomdai előkészítés,gyártás.50db
(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: 2019/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23710277
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EFFIX-Marketing Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63943225
Postai cím: Malompatak Utca 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: info@effix.hu
Telefon: +36 302981089
Internetcím(ek): (URL) www.effix.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/01/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Aktuális módosítás:
Szerződés 3. sz. módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján 2021.01.09-én:
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítési határideje: 2021.04.20.
Korábbi módosítás 2.:
Szerződés 2. sz. módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján 2020.10.09-én:
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítési határideje: jelen szerződés mindkét fél által történő
aláírását követő 13 hónap.
Korábbi módosítás 1.:
Szerződés 1. sz. módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján 2020.06.24-én:
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítési határideje: jelen szerződés mindkét fél által történő
aláírását követő 10 hónap.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
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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 módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, a
következő feltételek együttes fennállása miatt:
- A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 2020. őszén világszerte az emberek szabad mozgását,
illetve bizonyos tevékenységek végzését korlátozó intézkedések bevezetését tette szükségessé.
A Magyarországon is bevezetett szigorú szabályozás olyan mértékben befolyásolta a Szerződés
teljesíthetőségét, amit a Felek 2020. október 9-én – a Szerződés 2. módosításakor – nem láthattak előre. A
Szerződés részét képező egyes tevékenységek (pl. study tour újságíróknak, bloggereknek/vloggereknek) a
hatályos szabályozás alapján egyáltalán nem végezhetőek el. Más feladatok (pl. sajtóközlemény, online és
print hirdetési kampány) teljesítése az aktuális járványügyi helyzetben ésszerűtlen lenne, tekintettel arra,
hogy ezek olyan turisztikai látványosságokat népszerűsítenének, amelyek jelenleg nem látogathatóak.
Folyt. VII.1)
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: 23710277 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23710277 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) folyt.: A célzott hatás eléréséhez, azaz a látogatószám növeléséhez ezeket a marketing eszközöket
csak akkor érdemes alkalmazni, amikor a látványosságok látogathatóak lesznek.
- A szerződés általános jellege a szerződés módosításával nem változik. Kizárólag a teljesítési határidő
módosul, a Szerződés műszaki tartalma és általános jellege változatlan.
- A teljes szerződéses ellenérték a módosítással nem változik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság (0395/2021)
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: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák Gábor
Telefon: +36 202858596
E-mail: deakg@fkf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K2039 Kézbesítési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000068862020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79824000-6
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:
K2039 Kézbesítési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79824000-6

További tárgyak:
79823000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként kiadott műszaki leírásban szereplő nem
perszonalizált, azaz csak és kizárólag címzett és címzés nélküli küldemények kézbesítése nettó 16 000 000,- Ft
keretösszeg + 3 200 000,- Ft opciós rész erejéig.
Várható mennyiségek az egyes feladattípuson belül a szerződéses időszakban – tájékoztató jellegű mennyiségek!
I. Tájékoztató hírlevelek körzetes kézbesítése 750 500 db
II. Tájékoztató hírlevelek tömeges kézbesítése 228 050 db
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/16 (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 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:
06471 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: K2039 Kézbesítési szolgáltatás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/07 (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: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16165227
Postai cím: Budafoki Út 107-109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pfiszter-tamas@dbrt.hu
Telefon: +36 309649262
Internetcím(ek): (URL) http://www.dbrt.hu/
Fax: +36 12040102
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
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A szerződés végleges összértéke: 19200000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

79824000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

833

Kiegészítő szójegyzék

79824000-6

További tárgyak:
79823000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként kiadott műszaki leírásban szereplő nem
perszonalizált, azaz csak és kizárólag címzett és címzés nélküli küldemények kézbesítése nettó 16 000 000,- Ft
keretösszeg + 3 200 000,- Ft opciós rész erejéig.
Várható mennyiségek az egyes feladattípuson belül a szerződéses időszakban – tájékoztató jellegű mennyiségek!
I. Tájékoztató hírlevelek körzetes kézbesítése 750 500 db
II. Tájékoztató hírlevelek tömeges kézbesítése 228 050 db
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19200000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16165227
Postai cím: Budafoki Út 107-109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: pfiszter-tamas@dbrt.hu
Telefon: +36 309649262
Internetcím(ek): (URL) http://www.dbrt.hu/
Fax: +36 12040102
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
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VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Jelen szerződés alapján Szolgáltató a szerződés hatályba lépésétől 2021. március 31-ig, vagy ha az
előbb bekövetkezik, a 2. pontban megjelölt keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre
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 korona-vírus magyarországi terjedése, és az emiatt kiadott 40/2020. (III.11.)
Korm. rendeletben meghirdetett vészhelyzetre való tekintettel – a tulajdonossal egyeztetett módon,
valamint a hulladékgazdálkodást országos szinten koordináló állami szervezet, az NHKV Zrt. levelét is
figyelmebe véve, amelyben felszólította a közszolgáltatókat, hogy a mindennapi élet szempontjából nem
elengedhetetlenül fontos tevékenységet hagyják el, illetve rangsorolják hátrébb az alapszolgáltatáshoz
képest - Megrendelő a 2020.03.24-ével további intézkedésig elhalasztotta a lomtalanításokat, így az ehhez
kapcsolódóan betervezett és a szerződésben is nevesített értesítők és tájékoztató anyagok kézbesítését a
lomtalanításokkal párhuzamosan leállította. (folytatódik a VII. pontban a További információk alatt)
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: 19200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19200000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ezt követően Megrendelő június közepén úgy döntött, hogy a járvány enyhülésére tekintettel a lehetséges
legkorábbi időpontban, 2020. július 6-án újraindítja a lakossági lomtalanítást Budapesten. A jogszabályban
és a hatályos közszolgáltatási szerződésben előírtaknak való megfelelést - mint az érintett lakosság
lomkihelyezés napját megelőzően 15 nappal írásban történő tájékoztatási kötelezettség - valamint az
újraindításhoz szükséges felkészülési időt és logisztikai feladatokat figyelembe véve a lomtalanítás újbóli
tényleges megkezdését ennél korábban jogszerűtlen és rendkívül kockázatos lett volna indítani.
A három hónapos rendkívüli járványhelyzet miatt Budapesten összesen 61 nap, így 61 körzet
lomtalanítása maradt el, amit a szoros éves lomtalanítási programba már nem lehetett közvetlenül
beilleszteni, hiszen munkaszüneti és ünnepnapokon, valamint bizonyos időjárási viszonyok mellett a
tevékenység szünetel.
Megrendelő ennek ellenére megtalálta az a lehetőséget, amely során belső erőforrásainak
átcsoportosításával, valamint további intézkedések révén a hátralévő kerületek lomtalanításának
teljesítése mellett az elmaradt kerületek lakossága se szenvedett hátrányt.
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Ennek fényében a 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott közszolgáltatói kötelezettségekkel
összhangban szakembereink az idei, speciális helyzetre vonatkozóan kidolgoztak egy olyan, NyugatEurópa számos fővárosában és hazánk több nagyvárosában is alkalmazott alternatív megoldást, amely
megfelel mind a törvényi előírásoknak, mind az önkormányzati rendelkezéseknek és Megrendelő
az érintett körzetekben a lomtalanítást - mivel azt a járványhelyzet miatt a tervezett időpontban a
közegészségügyi kockázat miatt idén nem lehetett megtartani - ebben az évben kombinált rendszerben,
gyűjtőpontos módszerrel végezte el. Ez a más fajta lomtalanítás – szemben a hagyományos - kerületeket
körzetes felbontásban kezelő – lomtalanítási módszerrel nem a lomtalanításnál megszokott, a műszaki
elírásban I. tételként Tájékoztató hírlevelek körzetes kézbesítés néven meghatározott, hanem a jóval
egyszerűbb metódusú, így kedvezőbb szolgáltatási áron nyújtott II. tételként Tájékoztató hírlevelek
tömeges kézbesítése néven meghatározott értesítést igényelt, ennek folyományaként a szerződés
keretösszegében – amely a hagyományos lomtalanításhoz kapcsolódó értesítők kézbesítésével
tervezett felhasználás alapján lett tervezve – komolyabb keret megmaradt, amelyet a 2021-es év során,
a lomtalanítás újraindításakor a gyűjtőpontos lomtalanításban érintett kerületekkel történt egyeztetés
alapján a ’21-es év elején ezen kerületek hagyományos lomtalanításához kapcsolódó értesítésére
tervezünk felhasználni, így a jelen szerződés meghosszabbítása szükséges.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hajdúdorog Város Önkormányzata (0206/2021)
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: Csige Tamás
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 hálózat fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000870162019
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:
Tokaji út
Rész száma: 2
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: 1996/2.,
1996/4., 3., 1996/3., 54., 1997/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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2. szakasz: Tokaji út:
A létesítmény „C” hálózati szerepű elválasztott gyalog- és kerékpárút, majd elválasztás nélküli gyalog- és
kerékpárút, hossza 384,76 m. 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: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20229 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Tokaji út
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kelet-Épszer Építőipari, szervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90716245
Postai cím: Bencsik Sándor Utca 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: keletepszerkft@gmail.com
Telefon: +36 52955973
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52955973
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45692898
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: 1996/2.,
1996/4., 3., 1996/3., 54., 1997/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. szakasz: Tokaji út:
A létesítmény „C” hálózati szerepű elválasztott gyalog- és kerékpárút, majd elválasztás nélküli gyalog- és
kerékpárút, hossza 384,76 m. 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: 3 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: 45692898
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kelet-Épszer Építőipari, szervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90716245
Postai cím: Bencsik Sándor Utca 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: keletepszerkft@gmail.com
Telefon: +36 52955973
Internetcím(ek): (URL)
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Fax: +36 52955973
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 3.1. pontjában a teljesítési határidő az alábbiak szerint módosul:
Munkaterület átadása: A szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül
Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra
alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
Szerződés teljesítésének befejező időpontja: a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap,
melynek időtartamába nem számít bele a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői
hozzájárulásában rögzített 2019. november 10. - 2020. április 27-i közötti munkavégzési
tilalommal érintett időszaka.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
Pótmunka, illetve többletmunka felmerülése esetén a szerződő felek külön állapodnak meg a
határidők módosulásában.”
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: Ezen feltétel beállta előre nem látható okokból olyan későn következett be (2019.
október 25-én
lépett hatályba a szerződés), melyet követően a 3 hónapos kivitelezési munkák teljes egészében
már nem végezhetőek el, mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulásában
foglaltak alapján 2019. november 10. és 2020. március 15. között tilos a munkavégzés.
Az 1. sz. szerződésmódosítás alapján Megrendelő a szerződés teljesítésének határidejébe ezen
időszakot nem számítja bele, tekintettel arra, hogy ezen időszakban tilos munkát végezni.
A téli tilalmi időszak lejártát követően azonban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem adta meg a
munkavégzési engedélyt 2020. március 15-ét követően, jelen szerződésmódosítás mellékletét
képező dokumentumok alapján a munkavégzésre csak 2020. április 27-től van lehetőség.
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: 45692898 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 45692898 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
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VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hortobágy Község Önkormányzata (0704/2021)
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: Hortobágy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27893243
Postai cím: Czinege János Utca 1.
Város: Hortobágy
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Andrásné
Telefon: +36 52369021
E-mail: phhortobagy@gmail.com
Fax: +36 52589342
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ROHU 115 azonosító számú projekt építések 3
Hivatkozási szám: EKR001274802019
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:
3. rész: Gólyabarát lámpa
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45311200-2
45316100-6
45316110-9

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és
Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú
felhívás keretében pályázatot nyújtott be.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz. ingatlan) tájba-illő gólyabarát, fényszennyezés-mentes LED alapú világítótestek
létesítése Hortobágyon.
Meglévő, bontandó
- 5 db EKA 1x150W (174W)
5x174W= 870W
- 4db EKA 1x125W (141W)
4x141W= 564W
- 1 db Philips 1x150W típ. (174W)
1x174W= 174W
-8db Egyedi 1x250W típ. (280W)
8x280W= 2240W
Összesen: 870W+564W+174W+2240W=3848W
Tervezett
- 5 db STRIKE-6-E 1x28W típ. lámpatest LED fényforrással
5x28W= 140W
- 11 db Barracuda-18-E 1x94W típ. lámpatest LED fényforrással
11x94W=1034W
Összesen: 16 db
Összesen: 1034W+140W=1174W
Összes teljesítmény megtakarítás: 3848W-1174W=2624W
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által
elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű
terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
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: ROHU 115
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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12793 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész: Gólyabarát lámpa
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dryvitprofi.hu
Telefon: +36 52782994
Internetcím(ek): (URL) www.dryvitprofi.hu
Fax: +36 52785091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15236436
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45311200-2

Kiegészítő szójegyzék

45316100-6
45316110-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 program a 6/c. pont alatt szereplő Kulturális és
Természeti örökség védelme és fejlesztése beruházási prioritás „Hídtól-Hídig” című ROHU 115 azonosító számú
felhívás keretében pályázatot nyújtott be.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
Hortobágy, Petőfi tér (101 hrsz. ingatlan) tájba-illő gólyabarát, fényszennyezés-mentes LED alapú világítótestek
létesítése Hortobágyon.
Meglévő, bontandó
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- 5 db EKA 1x150W (174W)
5x174W= 870W
- 4db EKA 1x125W (141W)
4x141W= 564W
- 1 db Philips 1x150W típ. (174W)
1x174W= 174W
-8db Egyedi 1x250W típ. (280W)
8x280W= 2240W
Összesen: 870W+564W+174W+2240W=3848W
Tervezett
- 5 db STRIKE-6-E 1x28W típ. lámpatest LED fényforrással
5x28W= 140W
- 11 db Barracuda-18-E 1x94W típ. lámpatest LED fényforrással
11x94W=1034W
Összesen: 16 db
Összesen: 1034W+140W=1174W
Összes teljesítmény megtakarítás: 3848W-1174W=2624W
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által
elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű
terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/07/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/16 (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: 15236436
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dryvitprofi.hu
Telefon: +36 52782994
Internetcím(ek): (URL) www.dryvitprofi.hu
Fax: +36 52785091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
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A módosítás dátuma: 2021/01/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a közöttük 2020. július 10. napján létrejött Vállalkozási szerződés IV.28. pontját az alábbiak
szerinti tartalomra módosították 2020. július 23. napján:
Eredeti tartalom:
IV.28.
„Vállalkozó Szakmai ajánlatában megnevezett, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember:
- Név: Papp Csaba
- Cím: 4031 Debrecen, Köteles u. 18.
- építési beruházások területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban
megadva, minimum 0, maximum 36 hónap) (értékelési szempont): 36 hónap”
Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
IV.28.
„Vállalkozó Szakmai ajánlatában megnevezett, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember:
- Név: Szász Attila
- Cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 16. C épület
- építési beruházások területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban
megadva, minimum 0, maximum 36 hónap) (értékelési szempont): 36 hónap
Jelen szerződésmódosítással érintett tartalom:
Szerződő felek a közöttük 2020. július 10. napján létrejött Vállalkozási szerződés II.5. pontját az alábbiak
szerinti tartalomra módosították:
Eredeti tartalom:
II.5.
„A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését
követően, 2020. július 10. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára.
Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra
alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap.”
Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
II.5.
„A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését
követően, 2020. július 10. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára.
Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra
alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2021. július 16.”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Vállalkozó a szerződéskötést követően 2020. szeptember 18-án jelezte, hogy a
tárgyi szerződés keretében megvalósuló kivitelezési munkákat nem áll módjában határidőre teljesíteni,
tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkákra vonatkozó EON hozzájárulás már lejárt, érvényes EON
hozzájárulás nélkül pedig a munkálatokat nem tudja folytatni, ameddig az EON hozzájárulás megújítására
nem kerül sor.
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Megrendelő az engedély-megújítás érdekében a vállalkozói akadályközlést követen építményvillamossági
tervezőt kellett, hogy keressen a fenti problémára tekintettel, azonban a megkeresett tervezők kapacitáshiányra hivatkozva nem vállalták az engedély-megújítási eljárás lefolytatását.
Megrendelő 2021. január 5. napján kapott olyan tervezői nyilatkozatot, melyben a tervező vállalta, hogy az
engedély-megújítást 2021. március 16. napjára vállalja.
Az érvényes hatósági engedélyek (EON, Közútkezelő, Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság) birtokában a
kivitelezést 4 hónap alatt lehet befejezni.
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: 15236436 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 15236436 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Körmend Város Önkormányzata (22882/2020)
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: Körmend Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81568253
Postai cím: Szabadság Tér 7.
Város: Körmend
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stepics Anita
Telefon: +36 94592928
E-mail: kormendjegyzoje@kormend.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vásár-tér, helyi piac létesítése Körmenden”
Hivatkozási szám: EKR001568712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
„Vásár-tér, helyi piac létesítése Körmenden”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Körmend, 44/11 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A részletes műszaki tartalmat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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(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: 240
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-VS1-2016-00007
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08188 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: „Vásár-tér, helyi piac létesítése Körmenden”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vasi Tandem Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12960150
Postai cím: Mátyás K. Utca 17.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: info@vasitandem.hu
Telefon: +36 302987805
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: 294978901
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):

45213140-6
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213140-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Körmend, 44/11 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A részletes műszaki tartalmat 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: 240
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: 294978901
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vasi Tandem Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12960150
Postai cím: Mátyás K. Utca 17.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: info@vasitandem.hu
Telefon: +36 302987805
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés előzményeként szolgáló közbeszerzési eljárás támogatói utóellenőrzése során nem támogató
tartalmú közbeszerzési utólagos ellenőrzési jelentés érkezett, mely kifogásolta, hogy a szerződésbe
nem került bele az ajánlattevő külső nyílászárók hőátbocsájtási tényezője vonatkozásában az ajánlat
Felolvasólapján rögzített érték. A vállalkozási szerződés 26. pontja alapján a Vállalkozó ajánlata része
jogilag a Vállalkozási Szerződésnek, és
Megrendelő és Vállalkozó között egyetértés van abban a tekintetben, hogy a benyújtott ajánlat a
szerződés részre és a Vállalkozó az ajánlatában a Felolvasólapon tett vállalásának megfelelően U:0,97W/
m2K hőátbocsájtási tényezővel rendelkező nyílászárókat kíván beépíteni a kivitelezés során . A szakmai
egyeztetés során Megrendelő a szerződés módosítás elkészítésére és benyújtására vonatkozó szakmai
javaslatot kapott, hogy Szerződő Felek egyező szerződésértelmezése a szerződésmódosítás aláírt
formájában a Támogató részére is megerősítést nyerjen .
Felek a szerződésmódosításban rögzítették, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett vállalásának megfelelően
U:0,97W/m2K hőátbocsájtási tényezővel rendelkező nyílászárókat építhet be a kivitelezés során.
A továbbiakban a vállalkozási szerződés 9.) pontja az alábbiak szerinti módosítással érvényes:
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9.) Teljesítés
(…) Vállalkozó az értékelési részszempontok körében vállalta, hogy a fűtött helységek külső nyílászáróinak
hőátbocsájtási tényezője ( U érték W/m2K mértékegységben kifejezve , értéke 0-nál nagyobb de maximum
1,1 lehet.) az alábbi: 0,97 W/m2K . Az érintett 23 db nyílászáró az Építész árazatlan új plusz elnevezésű
árazatlan költségvetés 74.,75.,78,79.,80. tételszámain található . Beépítésre csak a vállalásnak megfelelő
hőátbocsájtási tényezővel rendelkező nyílászáró kerülhet, amennyiben Vállalkozó ezen vállalását
megszegi saját költségére annak kibontásról és a vállalásnak megfelelő termék beépítéséről köteles
gondoskodni. (…)
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 előzményeként szolgáló közbeszerzési eljárás támogatói
utóellenőrzése során negatív észrevételként érkezett , hogy nem került bele a szerződésbe külső
nyílászárók hőátbocsájtási tényezője vonatkozásában a U:0,97W/m2K érték , csak a szerződés mellékletét
képező ajánlatban szerepelt . Ajánlattevő és Ajánlatkérő között egyetértés van a szerződés tartalmának
értelmezésében és Ajánlattevő az ajánlatában tett vállalásának megfelelően U:0,97W/m2K hőátbocsájtási
tényezővel rendelkező külső nyílászárókat kíván beépíteni a kivitelezés során. Annak érdekében, hogy
Ajánlatkérő és Ajánlattevő egyező szerződésértelmezése a támogató részére is megerősítést nyerjen, Felek
a szerződés módosítás elkészítése mellett döntöttek.
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: 294978901 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 294978901 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (0820/2021)
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: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93295163
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 5.
Város: Nagyrábé
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 14330521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nagyrabe.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.nagyrabe.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Komplex (ERFA) esélyteremtés Nagyrábén
Hivatkozási szám: EKR000982812020
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: Nagyrábé, Kistorony utca 1.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nagyrábé, Kistorony utca 1. sz., hrsz: 7.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: „Komplex (ERFA) esélyteremtés Nagyrábén” tárgyú közbeszerzés.
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Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata a „Komplex (ERFA) esélyteremtés Nagyrábén” című projekt
keretében részben meglévő épületek átalakításával, felújításával, részben új épület építésével szociális
bérlakások, valamint közösségi ház/közösségi pont funkciójú épületek megvalósítását tervezi, összesen 7
db. helyszínen. A közbeszerzés mennyiségi adatai a 6. rész tekintetében a következők:
6. Nagyrábé, Kistorony utca 1.
Egy nettó 66,28 m2 alapterületű, egylakásos szociális bérlakás építése tervezett.
Az építendő épület oldalhatáron állóan a telek nyugati telekhatárától 0,60 m-re épül meg, 3,00 m-es
előkerttel. Magastetős, gerincvonala észak-dél irányú, merőleges az utca hossztengelyére. A bejárat a
keleti homlokzaton kerül kialakításra.
Az új épület keleti homlokzata előtt fedett terasz tervezett. A teraszról közelíthető meg a bejárat.
A személyi és gépkocsi bejáratok, kapuk meglévők, a déli telekhatáron kerülnek kialakításra, és
kapcsolódnak az utca forgalmához.
Az oldalkert délkeleti 37,25 m. A hátsókert 28,05 m, mely meghaladja a kötelezően előírt minimális 6,00 mt.
Helyiségkimutatás:
Szoba 16,10 m2
Szoba 16,10 m2
Szoba 9,10 m2
Konyha-étkező 14,70 m2
Közlekedő 1,40 m2
Fürdőszoba 4,60 m2
Fedett terasz 2,60 m2
Wc 1,68 m2
Épület hasznos alapterülete összesen: 66,28 m2
A közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő az alábbi rész ajánlattételi lehetőséget biztosítja:
1. rész: Nagyrábé, Damjanich utca 2. sz. alatt Szolgáltató Ház kialakítása
2. rész: Nagyrábé, Kossuth utca 3. sz. alatt szociális bérlakások kialakítása
3. rész: Nagyrábé, Kossuth utca 10. sz. alatt szociális bérlakások és Szolgáltató Pont kialakítása
4. rész: Nagyrábé, Pusztaér utca 20. sz. alatt Szolgáltató Pont kialakítása
5. rész: Nagyrábé, Dózsa György út 49. sz. alatt szociális bérlakás építése
6. rész: Nagyrábé, Kistorony utca 1. sz. alatt szociális bérlakás építése
7. rész: Nagyrábé, Kistorony utca 17. sz. alatt szociális bérlakás építése
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség
igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1.-16-2018-00124
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00357 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Nagyrábé, Kistorony utca 1.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/05 (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: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86889382
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
E-mail: sziraqua@gmail.com
Telefon: +36 204133771
Internetcím(ek): (URL) www.szira-aquakft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20537445
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

45210000-2

További tárgyak:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nagyrábé, Kistorony utca 1. sz., hrsz: 7.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: „Komplex (ERFA) esélyteremtés Nagyrábén” tárgyú közbeszerzés.
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata a „Komplex (ERFA) esélyteremtés Nagyrábén” című projekt
keretében részben meglévő épületek átalakításával, felújításával, részben új épület építésével szociális
bérlakások, valamint közösségi ház/közösségi pont funkciójú épületek megvalósítását tervezi, összesen 7
db. helyszínen. A közbeszerzés mennyiségi adatai a 6. rész tekintetében a következők:
6. Nagyrábé, Kistorony utca 1.
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Egy nettó 66,28 m2 alapterületű, egylakásos szociális bérlakás építése tervezett.
Az építendő épület oldalhatáron állóan a telek nyugati telekhatárától 0,60 m-re épül meg, 3,00 m-es
előkerttel. Magastetős, gerincvonala észak-dél irányú, merőleges az utca hossztengelyére. A bejárat a
keleti homlokzaton kerül kialakításra.
Az új épület keleti homlokzata előtt fedett terasz tervezett. A teraszról közelíthető meg a bejárat.
A személyi és gépkocsi bejáratok, kapuk meglévők, a déli telekhatáron kerülnek kialakításra, és
kapcsolódnak az utca forgalmához.
Az oldalkert délkeleti 37,25 m. A hátsókert 28,05 m, mely meghaladja a kötelezően előírt minimális 6,00 mt.
Helyiségkimutatás:
Szoba 16,10 m2
Szoba 16,10 m2
Szoba 9,10 m2
Konyha-étkező 14,70 m2
Közlekedő 1,40 m2
Fürdőszoba 4,60 m2
Fedett terasz 2,60 m2
Wc 1,68 m2
Épület hasznos alapterülete összesen: 66,28 m2
A közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő az alábbi rész ajánlattételi lehetőséget biztosítja:
1. rész: Nagyrábé, Damjanich utca 2. sz. alatt Szolgáltató Ház kialakítása
2. rész: Nagyrábé, Kossuth utca 3. sz. alatt szociális bérlakások kialakítása
3. rész: Nagyrábé, Kossuth utca 10. sz. alatt szociális bérlakások és Szolgáltató Pont kialakítása
4. rész: Nagyrábé, Pusztaér utca 20. sz. alatt Szolgáltató Pont kialakítása
5. rész: Nagyrábé, Dózsa György út 49. sz. alatt szociális bérlakás építése
6. rész: Nagyrábé, Kistorony utca 1. sz. alatt szociális bérlakás építése
7. rész: Nagyrábé, Kistorony utca 17. sz. alatt szociális bérlakás építése
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség
igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20537445
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86889382
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
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NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
E-mail: sziraqua@gmail.com
Telefon: +36 204133771
Internetcím(ek): (URL) www.szira-aquakft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/01/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. "A vállalkozási díj összege" pont változása:
"Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra jogosult:
"A vállalkozási átalánydíj összege: nettó összesen: 20 537 445,-Ft.
Felek kijelentik hogy jelen szerződés szerinti kivitelezési tevékenység egyszerű bejelentéshez kötött, ezért
a fordított adózás hatálya alá tartozik.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: A felek megállapították, hogy a szerződésben tévesen került
rögzítésre, hogy az építési kivitelezési tevékenység az egyenes adózás hatálya alá tartozik, ugyanis a
beruházás ugyan nem építési-hatósági engedély-köteles, de egyszerű bejelentéshez kötött.
A fentiekre tekintettel a Felek a szerződés-módosítás mellett döntöttek.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
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: 20537445 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20537445 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítást a felek 2021. január 05. napján írták alá, azonban a Tájékoztatás az eljárás
eredményéről szóló hirdetmény 2021. január 08. napján jelent csak meg, az 5. részajánlatra vonatkozó
tájékoztató 2021.01.13-án, ezért technikai okok miatt Ajánlatkérő nem tudta hamarabb feladni jelen
hirdetményt.
VII.2)
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E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Sály Község Önkormányzata (0590/2021)
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: Sály Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88228477
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 63
Város: Sály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3425
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Jánosné
Telefon: +36 49336055
E-mail: salyonko@salyegy.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek korszerűsítése Sályon 2.
Hivatkozási szám: EKR001133152019
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:
Eü. alapellátásának infrastrukturális fej
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: HU311 A teljesítés helye: 3425 Sály, Deák F. utca 3/A. hrsz: 223/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Az orvosi rendelő korszerűsítésére az építtető két forrásból nyert el pályázati támogatást: az európai uniós
forrásból támogatott TOP4.1.1 pályázati konstrukcióból és a hazai forrásból, a Belügyminisztérium által biztosított
támogatásból. A két beruházás szorosan összefügg, megvalósításuk csak egyidejűleg lehetséges, ezért a két
pályázat műszaki tartalma egy dokumentációban lett ábrázolva. A költségvetési kiírásokban azonban a két
műszaki tartalom elkülönítve szerepel. Az építési tevékenység megnevezése: Orvosi rendelő korszerűsítése
- belső átalakítás, felújítás A feladat rövid ismertetése: - A Sály község önkormányzatának tulajdonában lévő
orvosi rendelő, védőnői szolgálat és szolgálati lakások elhelyezésére szolgáló, kb. 30-40 évvel ezelőtt épült
épület jelenleg sem higiénia, sem műszaki, sem energetikai, sem esztétikai szempontból nem felel meg az
érvényben lévő előírásoknak és a mai kor követelményeinek, e mellett az épület akadálymentes használata sincs
biztosítva. A belső kialakításnak és az alaprajzi elrendezésnek meg kell felelniük az általános jogszabályi és hatóság
előírásoknak, és biztosítaniuk kell a létesítmény problémamentes használatát. A tervezett alapterület: Az épület
hasznos alapterülete az átalakítás után: 116,24m2 Jelenlegi állapot: - Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének földszinti nettó (hasznos) alapterülete 117,22 m2. A hátsó épületrészben két másik szolgálati lakás van
kialakítva, de azokat a jelenlegi beruházás semmilyen szempontból nem érinti. A rendelő épülete tartószerkezeti
szempontból megfelelő állapotban van. Alapozása beton sávalap, falazata feltehetően tégla falazóblokk, födéme
vasbeton gerendás-béléstestes rendszerű. A külső nyílászárók korszerűtlen, régi típusú nyílászárók, a belső
ajtók szintén fa anyagúak. Az orvosi rendelő fűtését a pincében elhelyezett álló gázkazán biztosítja. A TOP 4.1.1
pályázatban tervezett átalakítások: - Beton zsaluelemes fal készítése 10 m2 - Belső vakolat készítése 181 m2 belső falburkolatok cseréje 140 m2 - külső nyílászárók cseréje 26 m2 - gipszkarton fal építése 34 m2 - polikarbonát
telőtető készítése 26 m2 - belső festés 291 m2 - homlokzati hőszigetelés 156 m2 - térburkolat készítése 20 m2
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(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: 4 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-BO1-2017-00006
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20572 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Eü. alapellátásának infrastrukturális fej
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Csendlak Kft.
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26417196
Postai cím: Kossuth Lajos Út 22/A
Város: Sály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3425
Ország: Magyarország
E-mail: gkiss04@gmail.com
Telefon: +36 703644097
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: 21050483
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: HU311 A teljesítés helye: 3425 Sály, Deák F. utca 3/A. hrsz: 223/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az orvosi rendelő korszerűsítésére az építtető két forrásból nyert el pályázati támogatást: az európai uniós
forrásból támogatott TOP4.1.1 pályázati konstrukcióból és a hazai forrásból, a Belügyminisztérium által biztosított
támogatásból. A két beruházás szorosan összefügg, megvalósításuk csak egyidejűleg lehetséges, ezért a két
pályázat műszaki tartalma egy dokumentációban lett ábrázolva. A költségvetési kiírásokban azonban a két
műszaki tartalom elkülönítve szerepel. Az építési tevékenység megnevezése: Orvosi rendelő korszerűsítése
- belső átalakítás, felújítás A feladat rövid ismertetése: - A Sály község önkormányzatának tulajdonában lévő
orvosi rendelő, védőnői szolgálat és szolgálati lakások elhelyezésére szolgáló, kb. 30-40 évvel ezelőtt épült
épület jelenleg sem higiénia, sem műszaki, sem energetikai, sem esztétikai szempontból nem felel meg az
érvényben lévő előírásoknak és a mai kor követelményeinek, e mellett az épület akadálymentes használata sincs
biztosítva. A belső kialakításnak és az alaprajzi elrendezésnek meg kell felelniük az általános jogszabályi és hatóság
előírásoknak, és biztosítaniuk kell a létesítmény problémamentes használatát. A tervezett alapterület: Az épület
hasznos alapterülete az átalakítás után: 116,24m2 Jelenlegi állapot: - Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének földszinti nettó (hasznos) alapterülete 117,22 m2. A hátsó épületrészben két másik szolgálati lakás van
kialakítva, de azokat a jelenlegi beruházás semmilyen szempontból nem érinti. A rendelő épülete tartószerkezeti
szempontból megfelelő állapotban van. Alapozása beton sávalap, falazata feltehetően tégla falazóblokk, födéme
vasbeton gerendás-béléstestes rendszerű. A külső nyílászárók korszerűtlen, régi típusú nyílászárók, a belső
ajtók szintén fa anyagúak. Az orvosi rendelő fűtését a pincében elhelyezett álló gázkazán biztosítja. A TOP 4.1.1
pályázatban tervezett átalakítások: - Beton zsaluelemes fal készítése 10 m2 - Belső vakolat készítése 181 m2 belső falburkolatok cseréje 140 m2 - külső nyílászárók cseréje 26 m2 - gipszkarton fal építése 34 m2 - polikarbonát
telőtető készítése 26 m2 - belső festés 291 m2 - homlokzati hőszigetelés 156 m2 - térburkolat készítése 20 m2
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
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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: 21050483
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Csendlak Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26417196
Postai cím: Kossuth Lajos Út 22/A
Város: Sály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3425
Ország: Magyarország
E-mail: gkiss04@gmail.com
Telefon: +36 703644097
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében létrejött vállalkozási szerződés
aláírását követően szereztek tudomást arról, hogy a vállalkozási szerződés 2.8. pontja adminisztratív
hiba okán tartalmazza az ÁFA törvény 142. § rendelkezéseit. Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési
dokumentumokban nem került rögzítésre, hogy Megrendelő a fordított áfa szabályait alkalmazná,
valamint kétsége kizáróan megállapítható, hogy Megrendelő alanyi adómentes, illetve a beruházás nem
engedélyköteles, minek okán jelen 1. sz. módosítás szükséges és jogszerű.
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„7.Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.”
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 tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében létrejött
vállalkozási szerződés aláírását követően szereztek tudomást arról, hogy a vállalkozási szerződés 2.8.
pontja adminisztratív hiba okán tartalmazza az ÁFA törvény 142. § rendelkezéseit. Az ajánlattételi felhívás
és a közbeszerzési dokumentumokban nem került rögzítésre, hogy Megrendelő a fordított áfa szabályait
alkalmazná, valamint kétsége kizáróan megállapítható, hogy Megrendelő alanyi adómentes, illetve a
beruházás nem engedélyköteles, minek okán jelen 1. sz. módosítás szükséges és jogszerű.
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
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„7.Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.”
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: 21050483 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 21050483 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szigetvári Tankerületi Központ (0676/2021)
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: Szigetvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78505654
Postai cím: Deák Ferenc Tér 16
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hirtné Pesti Krisztina
Telefon: +36 73510100
E-mail: kozbeszerzes@kbprojekt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/szigetvar
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808682019/
reszletek
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolaépületek felújítása (EFOP-4.1.2-17)
Hivatkozási szám: EKR000808682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola felújítás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45261210-9

További tárgyak:

45310000-3
45320000-6

Kiegészítő szójegyzék
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45331100-7
45350000-5
45421100-5
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13., Hrsz.:20
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építészeti felújítással érintett összes nettó alapterület 2759 m2, a gépészeti felújítással érintett alapterület
4261 m2. A két régi épületszárnyra vonatkozóan padló- és falburkolat cserék, helyiségek festései. A folyosók
műgyanta burkolatainak kialakítása. Nyílászárók cseréje. A tornaterem padlóburkolat cseréje. Tetőfedés csere,
hőszigeteléssel. Az átkötő épületszárny lapostető szigetelésének cseréje. Villamossági szempontból vezetékcsere
és ledes lámpatestek beépítése. Fűtési szempontból radiátorok cseréje.
Főbb mennyiségek:
Homlokzati csőállvány építése 700 m2; úsztatott esztrich készítése 1031,46 m2; fa tetőszerkezet készítése 668,22
m2; páraáteresztő tetőfólia elhelyezése 784,29 m2; deszkázás korcolt lemez alatt 643,52 m2; faanyag gomba és
rovarkártevő elleni védelme 3772,84 m2; vakolatok pótlása 21-40 cm szélesség között 688,72 m2; azbesztmentes
hullámlemez bontása 603,30 m2; parketta bontása 890,56 m2; aljzat kiegyenlítése 1468,94 m2; sportparketta
fektetése 509,10 m2; LVT PVC burkolat készítése 886,20 m2; ipari csiszolt padló készítése 366,78 m2; sávos
szalagfedés készítése 643,52 m2; beltéri nyílászáró elhelyezése 5 db; kültéri nyílászáró elhelyezése 306 db; belső
festés 6472,23 m2; acélfelületek festése 250 m2; külső-belső fa felületek lazúrozása 2167,41 m2; magastető
hőszigetelése 579,17 m2; padló hőszigetelése 342,85 m2; horonyvésés falban 3951 m; vezetékek bontása 4400
m; merev védőcső elhelyezése 6312 m; kábelszerű vezeték elhelyezése 19775 m; lámpatestek elhelyezése 519 db;
szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró, és egyéb szerelvény leszerelése 482 db; lapradiátor felszerelése
12 db; belső-külső épületgépészeti, ipari melegtechnológiai csővezeték, hőtávvezeték hőszigetelése 275 m.
(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: 330
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-4.1.2-17-2017-00015
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
03169 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola felújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/17 (éééé/hh/nn)
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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: GEJZÍR-KANIZSA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17207023
Postai cím: Bajza Utca 13.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: gejzirkanizsa@gmail.com
Telefon: +36 304076774
Internetcím(ek): (URL) www.gejzir.hu
Fax: +36 93314768
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 281377185
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):

45214200-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45261210-9

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45320000-6
45331100-7
45350000-5
45421100-5
45430000-0
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13., Hrsz.:20
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építészeti felújítással érintett összes nettó alapterület 2759 m2, a gépészeti felújítással érintett alapterület
4261 m2. A két régi épületszárnyra vonatkozóan padló- és falburkolat cserék, helyiségek festései. A folyosók
műgyanta burkolatainak kialakítása. Nyílászárók cseréje. A tornaterem padlóburkolat cseréje. Tetőfedés csere,
hőszigeteléssel. Az átkötő épületszárny lapostető szigetelésének cseréje. Villamossági szempontból vezetékcsere
és ledes lámpatestek beépítése. Fűtési szempontból radiátorok cseréje.
Főbb mennyiségek:
Homlokzati csőállvány építése 700 m2; úsztatott esztrich készítése 1031,46 m2; fa tetőszerkezet készítése 668,22
m2; páraáteresztő tetőfólia elhelyezése 784,29 m2; deszkázás korcolt lemez alatt 643,52 m2; faanyag gomba és
rovarkártevő elleni védelme 3772,84 m2; vakolatok pótlása 21-40 cm szélesség között 688,72 m2; azbesztmentes
hullámlemez bontása 603,30 m2; parketta bontása 890,56 m2; aljzat kiegyenlítése 1468,94 m2; sportparketta
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fektetése 509,10 m2; LVT PVC burkolat készítése 886,20 m2; ipari csiszolt padló készítése 366,78 m2; sávos
szalagfedés készítése 643,52 m2; beltéri nyílászáró elhelyezése 5 db; kültéri nyílászáró elhelyezése 306 db; belső
festés 6472,23 m2; acélfelületek festése 250 m2; külső-belső fa felületek lazúrozása 2167,41 m2; magastető
hőszigetelése 579,17 m2; padló hőszigetelése 342,85 m2; horonyvésés falban 3951 m; vezetékek bontása 4400
m; merev védőcső elhelyezése 6312 m; kábelszerű vezeték elhelyezése 19775 m; lámpatestek elhelyezése 519 db;
szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró, és egyéb szerelvény leszerelése 482 db; lapradiátor felszerelése
12 db; belső-külső épületgépészeti, ipari melegtechnológiai csővezeték, hőtávvezeték hőszigetelése 275 m.
(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: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/08/31 (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: 281377185
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GEJZÍR-KANIZSA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17207023
Postai cím: Bajza Utca 13.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: gejzirkanizsa@gmail.com
Telefon: +36 304076774
Internetcím(ek): (URL) www.gejzir.hu
Fax: +36 93314768
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/01/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás körében a teljesítési határidő 2021.01.12-ről 2021.08.31-re módosul.
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 teljesítése során az épületen statikai problémákat tárt fel a kivitelező,
melyek megoldása pótmunkák elvégzését igényli. A pótmunkálatokra az ajánlatkérő új közbeszerzési
eljárást folytat le, mely eljárás időigénye és a pótmunkák kivitelezésének időigénye miatt az alapszerződés
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teljesítési határideje nem tartható, tekintettel arra, hogy a pótmunkák beékelődnek a kivitelezés
folyamatába, azok elvégzéséig a kivitelező akadályoztatva van a kivitelezési feladatainak végzésében.
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: 281377185 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 281377185 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

