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BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató
Zártkörűen működő Részvénytársaság (26167/2021)
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: BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11072092205
Postai cím: Tömösi Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Attila
Telefon: +36 46343011
E-mail: kiss.attila@borsodviz.hu
Fax: +36 46342423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.borsodviz.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/EKR001717402021/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/EKR001717402021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001717402021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09310000-5
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
2022.01.31. 00:00 CET–2022.03.31. 24:00 CET közötti időszakban 562 db felhasználási hely részére villamos energia
versenypiaci beszerzése, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 1.988.000
kWh (1,988 GWh) mennyiségben, amelytől ajánlatkérő évi + -5%-kal eltérhet a szerződéses időszakra vonatkozóan
(mennyiségi toleranciasáv).
Az ajánlatkérő a teljes alapmennyiségen túl +-5%-kal eltérhet a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján.
Ajánlatkérővel szemben kötbér, pótdíj és/vagy egyéb szankciót nyertes ajánlattevő nem érvényesíthet. Nyertes
ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott alapmennyiséget és az
alapmennyiségen túli +-5% mennyiséget együttesen kezeli.
Az alapmennyiségen túli +-5% mennyiség felhasználását Ajánlatkérő a teljes alapmennyiség kimerülését
követően gyakorolja külön opciós nyilatkozat nélkül, az alapmennyiségre vonatkozó szerződéses feltételek
szerint, további vételezés útján. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy az alapmennyiségen túli + 10% mennyiséget
egyáltalán ne, vagy annak csak egy részét vegye igénybe, melyet az alapmennyiséggel egyező áron és feltételek
szerint kell biztosítani a nyertes ajánlattevőnek.
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: Villamos energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsodvíz Zrt. szolgáltatási területe, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye. A tényleges teljesítési helyeket - 562
db miatt - részletesen az M1. és M2 melléklet tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. A BORSODVÍZ Zrt. bemutatása
Társaságunk jogelődei 1951-től végeztek vízszolgáltatási, és szennyvízelvezetési tevékenységet megyénkben. A
miskolci központtal
működő társaságunk operatív szolgáltatási feladatait három üzemigazgatóságon keresztül végzi. Az encsi
üzemigazgatóságunk a
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Hernád völgyében Telkibányáig, tokaji üzemigazgatóságunk Sátoraljaújhely irányában Bodrogkeresztúrig, a
nyékládházai
üzemigazgatóságunk pedig a 3-as út mentén Ároktőig terjedő térség fogyasztóit látja el. Fogyasztóink száma
meghaladja a 170.000
főt, melynek közel 90 %-a lakossági fogyasztó.
A BORSODVÍZ Zrt. fő tevékenységi területei:
• Ivóvíztermelés-, kezelés-, elosztás,
• Szennyvízkezelés- és csatornaszolgáltatás,
• Mély-, és közműépítés,
• Vízhálózatok, vízmű telepek, csatornahálózatok, szennyvíztisztító telepek tervezése,
• Erősáramú-, és irányítástechnikai berendezések tervezése, kivitelezése.
2. Szállítási feladat
562 db felhasználási hely részére villamos energia versenypiaci beszerzése, teljes ellátás alapú szerződés
keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 1.988.000 kWh (1,988 GWh) mennyiségben, amelytől ajánlatkérő
+-5 %-kal eltérhet a szerződéses időszakra vonatkozóan (mennyiségi toleranciasáv). Az ajánlatkérő a teljes
alapmennyiségen túl +-5%-kal eltérhet a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján.
Ajánlatkérővel szemben kötbér, pótdíj és/vagy egyéb szankciót nyertes ajánlattevő nem érvényesíthet. Nyertes
ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott alapmennyiséget és az
alapmennyiségen túli +-5% mennyiséget együttesen kezeli.
Az alapmennyiségen túli +-5% mennyiség felhasználását Ajánlatkérő a teljes alapmennyiség kimerülését
követően gyakorolja külön opciós nyilatkozat nélkül, az alapmennyiségre vonatkozó szerződéses feltételek
szerint, további vételezés útján. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy az alapmennyiségen túli +-5% mennyiséget
egyáltalán ne, vagy annak csak egy részét vegye igénybe, melyet az alapmennyiséggel egyező áron és feltételek
szerint kell biztosítani a nyertes ajánlattevőnek.
Főbb adatok
• Felhasználási helyek száma: 562 db
• Idősoros felhasználási hely: 29 db
• Profilos felhasználási hely: 533 db
• Mértékadó éves fogyasztás: 11,35 GWh
A megfelelő ajánlat elkészítése érdekében Ajánlatkérő az alábbi táblázatokat bocsátja Ajánlattevők
rendelkezésére a táblázatok elnevezésű tömörített állományban:
A felhasználási helyek listáját és adatait a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázatok
tartalmazzák.
Az idősoros felhasználási helyek és csatlakozási pontok felsorolását az M1. sz. táblázat, a profilos felhasználási
helyek és csatlakozási pontok felsorolását az M2. sz. táblázat tartalmazza. Az Ajánlatkérő felhasználási helyeinek
és csatlakozási pontjainak köre a teljesítés során változhat (bővülhet, vagy csökkenhet), felhasználási helyek és
csatlakozási pontok változása a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosítás körébe tartozik.
3. Ajánlat:
Az ajánlatban az egységárat az idősoros és a profilos felhasználási helyekre együtt kell megadnia nettó HUF/KWhban, amely
tartalmazza a kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegköri tagsági díjat.
Az ajánlati ár nem tartalmazza, a VET 9-13. §-aiban, a 389/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a 2/2016. (I.
27.) NFM
rendeletben szabályozott, az Ajánlattevő által kötelezően megvásárlandó (átvételi kötelezettség alá eső) villamos
energia költségét (KÁT), a VET. 147 §. alapján a MAVIR pénzeszközök díját, az általános rendszerhasználati díjakat,
a jövedéki adót, az általános forgalmi adót (ÁFA), és a jövőben várható egyéb adókat és díjtételeket. Az áfa
mértékét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályozza.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződéses időszakra vonatkozóan rendszerhasználati díjakkal integrált
számlát állít ki Ajánlatkérő részére, azaz Ajánlatkérő rendszerhasználati díjfizetési kötelezettsége az Elosztói
Engedélyes felé Ajánlattevőn keresztül történik.
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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
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: 2022/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30
naptári nap az
ajánlattételi határidő lejártától számítva.
Ajánlatkérő a teljes villamosenergia mennyiség együttes megrendeléséből származó gazdasági előny (fogyasztási
volumenből eredő protfólióhatás) elérését kívánja érvényesíteni a beszerzési igény részekre bontása nélküli
versenyeztetéssel. Bármely szempontból történő részekre bontás gazdasági szempontból életszerűtlen.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési
eljárás során következik be.
Kizáró okok igazolási módja:
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A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a értelmében az ajánlattevőnek az
ajánlatában az ajánlata benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének
hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a Kr. 4. § (1) bekezdését köteles
figyelembe venni.
A Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 8. §-ban rögzítettek szerint, a nem Magyarországon
letelepedett AT (közös AT) a Kr. 10. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot
köteles benyújtani (nemleges tartalommal is). Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadók a Kr. 1–16. §-ai.
Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike, cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Ha ilyen eljárás nincs
folyamatban, erről az ajánlatban nyilatkozni szükséges (EKR űrlap). A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt.
63.§ (3) és Kbt. 74.§ (1) bekezdései megfelelően alkalmazandók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11.a) bekezdésére. Ajánlatkérőt hivatkozik a 321/2015.(X.30.)
Kormányrendelet 1. § (7) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek)
a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni: A 321/2015. (X.
30.) Kr. 1. § (1) bekezdése 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: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése”
szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel a 21. § (1a) szerint a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása
esetén köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladását megelőző legfeljebb hat éven belül megkezdett,
három éven belül teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítása és/vagy értékesítése)
legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti
tartalommal a 22. § (1) bekezdésében) előírt módon igazolva.
A referenciák ismertetését az alábbi információk feltüntetésével szükséges megadni:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe
- a szerződés tárgya, mennyisége (olyan részletességű leírás, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap szerinti bontásban),
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá
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- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
Az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitásának
igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetek olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlat szerinti gazdasági
szereplők közül elegendő csak annak benyújtani az előírt nyilatkozatot /igazolást, amely az adott
alkalmassági feltételt igazolja. Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (9) és (11) és (12) bekezdésében foglaltak,
továbbá az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági
feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni
alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha M.1. nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett,
három éven belül teljesített, legalább 1.192.800 kWh mennyiségű villamos energia szállítására és/
vagy értékesítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. Az előírt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek
való megfelelőség tekintetében több szerződés (referencia) bemutatásával is igazolható. Az M.1. pontban
rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján határozta meg ajánlatkérő.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A gyorsított nyílt eljárás alkalmazására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
81. § (10)
bekezdése alapján a jelen kivételesen indokolt és sürgős esetben azért kerül sor, mert a 2021. január
29-én 1235/2021 számon megjelent eredmény hirdetménnyel lezárult közbeszerzési eljárás alapján
megkötött közbeszerzési szerződések 2021. december 31-ig hatályosak és a TED-en 2021. október 6-án
megjelent 2021/S 245-644416 számú ajánlati felhívással indult közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
megelőző közbeszerzési eljárás) a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére
álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződésmegkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].A gyorsított eljárás célja, hogy Ajánlatkérő a
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562 db felhasználási hely részére villamos energiát tudjon biztosítani és ne maradjon ellátatlan területe.
Folytatás a VI.3.21. pontban
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/01/21 (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: 2022/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint,
figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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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:
Ajánlatkérő a teljes villamosenergia mennyiség együttes megrendeléséből származó gazdasági előny
(fogyasztási volumenből eredő portfólióhatás) elérését kívánja érvényesíteni a beszerzési igény részekre
bontása nélküli versenyeztetéssel. Bármely szempontból történő részekre bontás gazdasági szempontból
életszerűtlen.
1. Kommunikáció a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben történik.
2. Ajánlatkérő (Ak.) nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3. Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár szempont alapján történik [Kbt. 76. § (2) bek. a) pont] mivel
a villamos energia műszaki paramétereinek meg kell felelnie konkrét szabványoknak, tehát Ak. igényeinek
kizárólag ez a konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel meg. Ezért a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)].
4. Az ajánlat részeként benyújtandó:
— Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap),
— Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),
— a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat (EKR
űrlap),
— adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési
dokumentumok szerint. (A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban
a közös ajánlattevők nevében eljáró valamennyi jogosultsággal rendelkező képviselőt megjelölni.
Az ajánlatban csatolni kell közös ajánlattevőkre vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.)
— a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint,
— 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat,
— a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
— aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírásmintája.
5. Irányadó a Kbt. 35.-36.§-a továbbá az összeférhetetlenségre ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezet tekintetében a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése.
6. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással
kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
7. Ak. a Kbt. 81. §-ának (5) bek.-t alkalmazza.
8. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/
9. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A
rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
10. AK a felhívás IV.2.6) pontjában rögzített ajánlati kötöttség egy hónapos időtartama alatt 30 naptári
napot ért, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésében foglaltakra.
11. Ak. ajánlati biztosíték nyújtását AK nem írja elő.
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12. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.
13. Ak. felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakra.
14. Jelen eljárásban a FAKSZ: dr. Demeter István lajstromszám: 00286. dr. Gergely Beáta
lajstromszám:01290
15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
16. További részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
17. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívás II.2.3. pontjában hivatkozottak esetén, azaz
a felhasználási helyek és csatlakozási pontok körének esetleges változása a Kbt. 141. § szerinti
szerződésmódosítás körébe tartozik.
18. Kiegészítés a felhívás II.2.7. pontjához: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen közbeszerzési eljárás keretében
megkötendő szerződés teljesítésének kezdő időpontja - a jelen közbeszerzési eljárás befejezésétől
függően - leghamarabb 2022. január 31. 00:00 órától 2022. március 31. 24:00 óráig tartó határozott
időtartamra jön létre.
19. A villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. tv. (VET) 74.§ (1) e) pontja alapján a villamosenergiakereskedelem engedélyköteles
tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
nyilvántartásában ellenőrzi.
Az ajánlat érvénytelen, amennyiben az ajánlattevő, vagy a közös ajánlattevők bármelyike nem rendelkezik
a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.
20. A Kbt. 35.§ (8) bekezdés szerinti szervezet alapítása kizárt.
21. A gyorsított nyílt eljárás alkalmazására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 81. §
(10)
bekezdése alapján a jelen kivételesen indokolt és sürgős esetben azért kerül sor, mert a 2021. január 29-én
1235/2021 számon megjelent eredmény hirdetménnyel lezárult közbeszerzési eljárás alapján megkötött
közbeszerzési szerződések 2021. december 31-ig hatályosak és a TED-en 2021. október 6-án megjelent
2021/S 245-644416 számú ajánlati felhívással indult közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: megelőző
közbeszerzési eljárás) a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi
fedezet összege nem elegendő a szerződésmegkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont]
A Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy a bontási eljárás
során ismertetett fedezeti
összeg (ami 30.- HUF/kWh, és nettó 340 500 000,- Ft) és a legalacsonyabb érvényes ajánlati ár (ami 72,15.HUF/kWh, és nettó 818
902 500,- Ft) közötti különbözetet (ami 42,15.- HUF/kWh és nettó 478 402 500,- Ft) többlet fedezetként
biztosítani nem tudja. Ajánlatkérő árlejtést is tartott a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatásának
érdekében. A gyorsított eljárás célja, hogy Ajánlatkérő a 562 db felhasználási hely részére villamos energiát
tudjon biztosítani és ne maradjon ellátatlan területe.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

17

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:
2022/01/04 (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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Magyar Államkincstár (26613/2021)
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: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: 15329970241
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodó Tímei Jusztina
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.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001736012021/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/EKR001736012021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyugdíjágazati iratok szkennelése, feldolgozása
Hivatkozási szám: EKR001736012021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79810000-5
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyugdíjágazat irattáraiban lévő iratok feldolgozása, hiteles elektronikus másolatok készítése a nyugdíjfolyósítási
szolgáltatásokhoz decentralizált módon történő hozzáférés és ügyintézés támogatása érdekében a Magyar
Államkincstár számára.
A Kincstár által kitűzött cél megvalósítását, vagyis, hogy az iratok elektronikus másolataihoz decentralizált módon
történő elérését ezzel támogatva az ügyintézés zökkenőmentességét és a törvényi előírásokban szabályozott
határidők betartását csak oly módon lehet biztosítani, ha az irattárakban lévő összes dokumentum szkennelése és
az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzése megtörténik. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) ezen cél elérése érdekében
kíván tárgyi eljárásban nyertes ajánlattevővel szerződést kötni.
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: Nyugdíjágazati iratok szkennelése, feldolgozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79810000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Váci út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő köteles ellátni a következő feladatokat:
- a teljesítéshez szükséges valamennyi technikai és személyi feltétel (kivéve melyet a III.4. pont alapján a
Megrendelő biztosít) biztosítása,
- minőségbiztosítási rendszer kialakítása,
- az iratok irattárból történő kivétele,
- az iratok feldolgozásra való előkészítése,
- az iratok szkennelése,
- az iratok tárolási helyre szállítása,
- szkennelt iratok a dosszié törzsszámán alapuló, nyomon követhető és visszakereshető módon történő, a műszaki
leírásban meghatározott módon rendszerezett mentése
- létrehozott PDF állományok hitelesítése.
A feldolgozást az Elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai
szerint kell elvégezni.
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A feldolgozandó iratok (iratlapok) mennyisége: 2 millió darab kétoldalas heterogén méretű (valamelyik
oldalméretük hosszában legalább 20 %-kal eltérő + 25% opcionális rész.
A berendezések specifikációját, illetve a részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő által vállalt előteljesítés mértéke (min. 0 naptári nap- maximum 90
naptári nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
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: +25 %
A feltételeket bővebben a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a felhívás II.2.7. pontjához: jelen szerződés teljesítésére nyitva álló idő: 365 naptári nap, kizárólag a
hirdetményminta sajátosságai okán került munkanapként rögzítésre a teljesítésre nyitva álló idő.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
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a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében
felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával
köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az
ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok
fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt
kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10. § alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában
foglaltakra.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani EKR
űrlapon.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás
nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKRben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem határoz meg gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben
az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek alapján Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában az EEKD-ben foglalt
nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α
(alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a
felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek
megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4)
bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó AT-nek külön
EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

23

A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében AT-nek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell
nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában
kell nyilatkozni, melyeket AT igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M1. AT csatolja a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított
3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgya
szerinti szolgáltatások ismertetését a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott formában igazolva.
A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
• a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó elérhetősége),
• szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen
a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
• nyilatkozat az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekről [EKR űrlapon]
• a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján
az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte (12 hónapos minőségbiztosítási
gyakorlat szkennelési feladat ellátása során, részletesen bemutatva a miként látta el a minőségbiztosítási
feladatokat) szerzett egyértelműen megállapítható legyen
• a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,
• a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat.
M3. A Kr. 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján mutassa be a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseit, illetve vizsgálati és kutatási eszközeit.
Csatolandó dokumentumok:
- érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 14001:2015 vagy azzal
egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett Környezetközpontú irányítási rendszert igazoló
tanúsítvány másolata, vagy a Környezetközpontú irányításérdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka
AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7) (9) és (11) bek-ben, továbbá az Kbt. 69. §
(11a) bek-ben foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK a Kr. 24. § (1) bek-t nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta
meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az AT amennyiben nem rendelkezik
legalább 1,5 millió darab (lap) hiteles elektronikus dokumentum előállításával dokumentum szkennelés
megvalósítására vonatkozó referenciával, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben
(36 hónapban) referenciával, mely a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően került teljesítésre.
A referencia kizárólag egy szerződés bemutatásával teljesíthető, tekintettel az egyidejű feladatellátás
méretére és komplexitására.
M2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi végzettséggel rendelkező szakemberekkel:
Legalább 1 fő szakemberrel, aki megfelel az alábbi követelményeknek:
- rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel ÉS
- rendelkezik legalább 12 hónapos szkennelési feladat ellátása során szerzett minőségbiztosítási
gyakorlattal
M3. Alkalmatlan az AT amennyiben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő érvényes

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

24

nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 14001:2015 vagy azzal egyenértékű
egyéb szabvány alapján működtetett Környezetközpontú irányítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy
a Környezetközpontú irányítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
AK a nemzeti rendszerben történt akkreditáció alatt bármely nemzet akkreditáló hatósága által
felhatalmazott tanúsító szervezettől származó tanúsítást ért.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
Ajánlatkérő az opció nélküli vállalkozói díj 5 %-a mértékű teljesítési biztosítékot ír elő, bővebben a
szerződéstervezetben.
A kötbér típusok és mértékek a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK saját forrásból biztosítja.
AK előleget nem biztosít.
Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
AK a kiállított számla összegét az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg a nyertes AT részére forintban
(HUF), 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
alapján.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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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: 2022/02/03 (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: 2022/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a felolvasólapon szerepelnek – az AT-k részére
elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban
EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4)
bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKR-ben
történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail:
witzrt@witzrt.hu.
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2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni,
továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK konzultációt nem tart, helyszíni bejárást nem biztosít.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti
nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek
tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) és 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan EKR
űrlapon. Az űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” egyértelmű
kifejezést szerepeltetni.
9. A nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetben) a szerződéskötést
megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési
dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye
39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes
átláthatósági nyilatkozatot.
10. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást,
amennyiben a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
11. FAKSZ: dr. Jónás Lucia Eszter (lajstromszáma: 01113)
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték
arány. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont fordított arányosítás, 2. értékelési szempont egyenes
arányosítás. Pontszámok alsó és felső határa: 0-100
14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
15. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt AK 30 napot ért.
16. AK az eljárásban való részvételt 2.000.000,- Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati
kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt a Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00285135-00000000 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.
17. Jelen közbeszerzési eljárás indítására a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési
eljárásként került sor, tekintettel arra, hogy AK nem rendelkezik megfelelő fedezettel a közbeszerzés
tárgyát képező teljes mennyiség tekintetében.
18. Részajánlattétel kizárásának indoka: AK a teljes szkennelési mennyiség együttes megrendeléséből
származó gazdasági előnyt (a hatékony és felelős gazdálkodás elvét figyelembe véve), kedvezőbb ajánlati
ár elérését kívánja érvényesíteni tárgyi beszerzési igények versenyeztetésével, ezért a részajánlattétel
lehetőségét kizárjai.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

27

Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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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Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (24967/2021)
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: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15722744251
Postai cím: Budafoki Út 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lesták Tamás
Telefon: +36 14639170
E-mail: lestak.tamas@oif.gov.hu
Fax: +36 14639108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bevandorlas.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/EKR000976512021/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/EKR000976512021/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
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: idegenrendészet, menekültügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Raktárcsarnok és polcrendszer kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000976512021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

30

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Raktárcsarnok felépítése és belső raktárszerkezetének kialakítása Vámosszabadi Befogadó Állomáson
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: Vámosszabadi raktárcsarnok felépítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3. HRSZ: 0146/9
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felépítéssel érintett épület jellemzői:
- Hasznos alapterület: 1678,43 m2
- acél vázszerkezet
- fesztávolság: 25,75 m.
- hosszúság: 66,9 m.
- ereszmagasság: 5,89 m.
- rácsos tartó alsó síkja: 4,9 m.
- tető hajlásszöge: 8 fok
Ajánlatkérő raktárcsarnok kivitelezését tervezi a vagyonkezelésében álló területen. A csarnok belső
megközelítését biztosító úthálózattal és közműellátással együtt. A megvalósítandó raktárcsarnok acélszerkezetű,
tartóvázas, méretezett merevítésekkel: acél rácsos tartó mint főtartó, kétcsuklós, keretszerkezet pillérekkel, az
alaptestekhez csuklósan kapcsolódóan. A keretek kiosztási távolsága 6 méter, az áthidalt távolság 25,75 méter.
A csarnoképület délkeleti homlokzatán 3 darab ajtó, és egy nagykapu található. A többi oldala zárt. A csarnok
végfalai és oldalfalai mentén vasbeton lábazati falak készülnek az alaptestekre felfekvő kivitelben, e felett a
homlokzatokat trapézlemez hőszigetelt szendvicspanel burkolattal kell ellátni. A tetőburkolatok szelemenekre
szerelt hőszigetelt szendvicspanelek, a falak burkolata hőszigetelt álló panelek. A tetőszerkezeten hő-és
füstelvezető kupolákat és polikarbonát bevilágítókat kell elhelyezni. A csarnokszerkezeti munkákat gépészeti
munkák egészítik ki, mely gépészeti munkák kiterjednek a csarnok vízellátására és szennyvízelvezetésére, valamint
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a csarnok temperálását biztosító fűtési energia ellátására, továbbá a kivitelezés része az erősáramú elektromos
munkák elvégzése.
Az új csarnok területe 1743,41 m2. A csarnok belmagassága változó, 5,88 méter és 7,7 méter között.
Gyermekjátszótér áttelepítése:
Kivitelező feladatát képezi a csarnok megközelítését biztosító útpályaszerkezet kivitelezése, valamint a kivitelezési
munkák megkezdése előtt a jelenleg területen található gyermekjátszótér és sporteszközök szakszerű áthelyezése
– és a jelenlegivel azonos alapokon újbóli felépítése – a jelenlegivel megegyező műszaki biztonság, a rögzítések
és alapozások szabványos meglétének biztosításával, valamint a játszótér biztonságos megközelítését úgy kell
kialakítani, hogy a megközelítő út ne keresztezze a csarnokhoz vezető közlekedési útvonalat. Szükséges továbbá a
játszótér területén lévő közösségi eszközök áttelepítése is. A játszótér az alábbi elemeket tartalmazza:
- 3 db csúszdás hinta
- 1 db hajó
- 2 darab mérleghinta
- 1 db köteles mászó torony
- 1 db homokozó napvitorlával
- 7 db kültéri erőgép
A csúszda nélküli hinta nem kerül újbóli felállításra az állapota miatt.
Ajánlatkérő műszakilag egyenértékű megoldásokat is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5)
bekezdés alapján.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján
bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0 -10 pont.
Az értékelés módszere:
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként meghatározott
részszempontok esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A felolvasólapon a tartalékkeret összegével növelt mindösszesen nettó összeget kell feltüntetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2.1) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet
szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap) 10
2 Az M2.2) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0
hó, max. 24 hónap) 10
3 Az M2.3) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0
hó, max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények
(Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése”
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Raktárcsarnok polcrendszer gyártása és telepítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45262120-8

További tárgyak:
45421153-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3. HRSZ: 0146/9
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kialakítással érintett belső tér jellemzői:
- Hasznos alapterület: 1678,43 m2
- acél vázszerkezet
- fesztávolság: 25,75 m.
- hosszúság: 66,9 m.
- ereszmagasság: 5,89 m.
- rácsos tartó alsó síkja: 4,9 m.
- tető hajlásszöge: 8 fok.
A raktárcsarnok belső raktárszerkezetének kialakításához az alábbi kivitelezési feladatokat szükséges elvégezni:
- Polcrendszer méretre történő előzetes legyártása, szerelési anyagok és polcelemek előkészítése helyszíni
szerelésre, szállítás helyszínre és helyszíni telepítés. Összes mennyiség: 68 darab 9 mezős gördíthető állvány, 4
darab 9 mezős fix állvány, 6 darab 2x3 mezős és 2 darab 3 mezős rakodólapos állványrendszer.
- A raktárcsarnokba kerülő gördíthető- és fix telepítésű polcrendszert az előzetesen a raktárcsarnok kivitelezését
végző vállalkozás által kialakított ipari padló felületre kell telepíteni.
- A polcok elkészültét a helyszínen tartott sikeres műszaki átadás-átvétellel és Megvalósulási terv összeállításával,
mellékleteinek átadásával kell igazolni.
- Vállalkozó feladata közé tartozik a gördíthető polcrendszer, valamint a raklapos fix állványos polcrendszer EPH
rendszerbe történő bekötése is.
Ajánlatkérő műszakilag egyenértékű megoldásokat is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5)
bekezdés alapján.
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A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján
bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0 -10 pont.
Az értékelés módszere:
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként meghatározott
részszempontok esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A felolvasólapon a tartalékkeret összegével növelt mindösszesen nettó összeget kell feltüntetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2.) alkalmassági követelményben meghatározott szakember többlet
szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények
(Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése”
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
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike
fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell
igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és 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.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges
megtenni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) - (5) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4)
bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye:
Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt.
65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés
követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági
követelménynek való megfelelést.
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
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c)
pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó –
általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: magasépítési kivitelezési

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

35

tevékenység; 2. rész: raktári polcszerkezet kivitelezése) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az
alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés
tárgya szerinti (1. rész: magasépítési kivitelezési tevékenység; 2. rész: raktári polcszerkezet kivitelezése)
árbevétele összesen nem éri el
- az 1. részben: a nettó 300 millió forintot,
- a 2. részben: a nettó 56 millió forintot.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen
(összesítve) is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell valamennyi
rész tekintetében:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján felhívás feladásától visszafelé
számított öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését, amelyben az
alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét/időtartamát, és a műszaki átadás-átvétel időpontját (kezdés és befejezés időpontja, év/
hó/nap),
• a teljesítés helyét,
• a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett építés beruházás rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság
megállapítható (a teljesítés tárgya és mennyisége (1. rész: m2; 2. rész: db),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése
szerinti referenciaigazolást.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban, valamint a 22.§ (5)
bekezdésében foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek képzettségét illetve végzettségét igazoló okirat másolata, valamint az alkalmasság körében
elvárt szakmai tapasztalatuk ismertetésére szakmai önéletrajzot.
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Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja, egyebekben a jogosultági
kóddal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a nyilvántartásba vétel elmaradását a
szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti Ajánlatkérő.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását.
A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az
alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 1. részben:
M1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben mindösszesen:
A) legalább 1 db acélvázas, hőszigetelt panelokkal rendelkező csarnokszerkezet kivitelezésére irányuló
referenciával min. 1200 m2 alapterületen;
B) legalább 1 db közműépítési referenciával;
C) legalább 1 db útépítési referenciával.
Ajánlatkérő elvárása min. 1 db referencia bemutatása, melynek összességében kell kiterjednie az A) - C)
pontokban meghatározottakra.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2. részben:
M1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben mindösszesen:
A) legalább 1 db gördíthető polcrendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával;
B) legalább 1 db fix telepítésű polcrendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő polcrendszer alatt jelen eljárásban csavarkötéses fém polcrendszert ért, mely raszterszerű
lyukasztott profilokból (oszlop) és fém polcokból áll, vagy a raklapon elhelyezett termékekből képzett
egységrakományok gazdaságos elhelyezésére kialakított és erőtanilag méretezett fém állványrendszert.
A fenti referenciakövetelmények igazolása több szerződéssel is lehetséges.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az 1. részben:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma – Általános építmények
felelős műszaki vezetői szakterületek rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó
jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma – Szakági felelős műszaki
vezetői szakterületek rész 3. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű MV-ÉG jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma – Szakági felelős műszaki
vezetői szakterületek rész 5. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű MV-ÉV jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.
A szakemberek közötti átfedés nem lehetséges, egy szakember összesen csak egy pozíciót tölthet be.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 2. részben:
M2) Legalább 1 fő építőmérnök és/vagy gépészmérnök végzettségű szakemberrel, akinek legalább 12
hónap tapasztalata van polcrendszerek kiépítésében.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
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 Vállalkozói Díj megfizetése a 322/2015. (X.30.) Kr. 30. §, 32/A. §, a Kbt. 135. § (1) és (3), valamint (5)-(6)
bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint történik. Megrendelő a tartalékkeret nélkül
számított nettó Vállalkozói Díj legfeljebb 5%-ának (öt százalékának) megfelelő összegű előleg igénylésének
lehetőségét biztosítja a Vállalkozó számára. Az 1. rész (Vámosszabadi raktárcsarnok felépítése) tekintetében a
Vállalkozói Díj esetében 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására van mód, amelynek
pénzneme: HUF.
A 2. rész (Raktárcsarnok polcrendszer gyártása és telepítése) tekintetében a Vállalkozói Díj esetében 1 (egy) darab
számla benyújtására van mód, amelynek pénzneme: HUF.
Kötbér az 1. rész tekintetében:
- Késedelmi kötbér: a kötbér alapja a nettó Vállalkozói Díj, mértéke 1%/nap. A késedelmi kötbér maximuma a
nettó Vállalkozói Díj 20%.-a.
- Meghiúsulási kötbér: a kötbér alapja a nettó Vállalkozói Díj, mértéke a kötbéralap 30%-a.
A Tartalékkeret összege a jelen Szerződés szerinti kivitelezés nettó Vállalkozói Díjának 5%-a. A Tartalékkeret
összege nem a projekt költségvetésének terhére kerül elszámolásra.
A Teljesítési és a Jóteljesítési Biztosíték összege külön-külön a Szerződés szerinti, Tartalékkeret és ÁFA nélkül
számított Vállalkozói Díj 5%-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
Kötbér az 2. rész tekintetében:
- Késedelmi kötbér: a kötbér alapja a nettó Vállalkozói Díj, mértéke 1%/nap. A késedelmi kötbér maximuma a
nettó Vállalkozói Díj 20%.-a.
- Meghiúsulási kötbér: a kötbér alapja a nettó Vállalkozói Díj, mértéke a kötbéralap 20%-a.
A Tartalékkeret összege a jelen Szerződés szerinti kivitelezés nettó Vállalkozói Díjának 5%-a. A Tartalékkeret
összege nem a projekt költségvetésének terhére kerül elszámolásra.
A Teljesítési és a Jóteljesítési Biztosíték összege külön-külön a Szerződés szerinti, Tartalékkeret és ÁFA nélkül
számított Vállalkozói Díj 5%-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok IV. fejezete (Szerződés tervezet) tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén
nyújtható be.
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:
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1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet alapítását.
2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának
másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek.-nek megfelelő aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél
változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek., a 65. § (7) bek. és a 67. § (4) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66.
§ (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. Csatolandó továbbá az üzleti titokról szóló
nyilatkozat.
5) AK a felhívásban a szerz. teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek
igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi
követelményét.
6) AK a szerz. teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az
innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
7) A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. §-a alapján AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Közbeszerzési
Dokumentumok IV. fejezetében (Szerződés-tervezet) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
8) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete szerint.
9) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
10) FAKSZ: Kerekes Anita 00181.
11) A Kbt. 76. § (3) bek. b) pont szerinti értékeléshez be kell mutatni az 1. részben az ajánlati felhívás
III.1.3./M2.1) M2.2) és M2.3) pontjában, a 2. részben az ajánlati felhívás III.1.3./M2.) pontban meghatározott
alkalmassági feltételeket teljesítő szakembereknek az alkalmassági feltételt meghaladó szakmai
gyakorlatát/tapasztalatát valamennyi részben. Csatolandó a bemutatott szakember által aláírt önéletrajz,
rendelkezésre állási nyilatkozat, EKR-ben létrehozott űrlap.
12) Csatolandó mindkét részben a kiadott árazatlan költségvetés alapján a beárazott költségvetés, szakmai
ajánlat a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetében részletezettek szerint. A 2. rész tekintetében ATnek külön-külön be kell mutatnia a gördíthető- illetve fix állványos polcrendszert a műszaki leírásban
megadott paraméterek szerinti részletezettséggel.
13) Nyertes AT-nek szerződéskötésre rendelkeznie kell az 1. és a 2. részben ISO 14001 szerinti
környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), továbbá az 1. részben ISO
9001 szerinti magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal
egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvánnyal.
14) Valamennyi ajánlattevő köteles az 1. részben csatolni az ajánlatához pénzügyi-műszaki ütemtervet,
melyben köteles megadni minden, a kivitelezéshez szükséges tevékenységet olyan részletességgel,
hogy a számlák kibocsátásnak üteme, arányossága és összege pontosan összeegyeztethető legyen a
műszaki készültséggel. Nyertes AT-nek az általa benyújtott pénzügyi-műszaki ütemtervet a szerződéskötés
időpontjáig véglegesítenie kell.
15) AK a felhívás IV.2.6. pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért, az eljárás külön
jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
16) 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.
17) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.
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18) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás az ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési
rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek
alkalmazásával.
19) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben
regisztrált AT részére biztosítja.
20) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
21) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek
előírásai szerint kell eljárni.
22) AjK tájékoztatja AT-ket, hogy az egybeszámított becsült érték miatt került uniós eljárásrendben kiírásra
tárgyi eljárás.
23) Jelen eljárás a MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények (Vámosszabadi,
Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése” tárgyú Európai Uniós projekt keretében valósul meg. A
finanszírozás formája: előfinanszírozás. Támogatás intenzitása: 100 %.
24) AK az ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjában történő megjelenésétől számított 10. napon (ha
a kijelölt nap hétvégére esik, akkor az azt követő első munkanapon) délelőtt 10 órától helyszíni bejárást
tart. Helyszín: 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3. A csarnok kivitelezése és a polcrendszer kialakítása
tárgyában a helyszíni bejárás ideje egybe lesz kötve.
A helyszíni bejárás előtt min. 2 nappal kérjük a kapcsolattartó e-mail címére lestak.tamas@oif.gov.hu
megküldeni a bejáráson résztvevők nevét, személyi igazolvány számát, valamint gépkocsi rendszámát.
Ezen adatok birtokában tudjuk biztosítani az objektumok területére való bejutást.
Kérjük az e-mail tárgyába beírni a helyszínbejárás tényét, a résztvevő nevét, valamint a pályázott részt.
Folytatás VI.4.3) pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása:
25) AK felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében a szerződés hatályba léptető
feltételeként köti ki a szerződés tárgyával összefüggő, az AK – 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.
0146/9 helyrajzi szám alatti – telephelyén lévő Befogadó Állomás területén raktárcsarnok felépítéséhez
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kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában – eredményes közbeszerzési eljárás
alapján – érvényes szerződés létrejöttét. A raktárcsarnok felépítéséhez kapcsolódó építési műszaki ellenőri
szolgáltatás közbeszerzésére az MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények
(Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése” c. projekt “Építészeti tervezési és műszaki
ellenőrzési szolgáltatások beszerzése Nyírbátor és Vámosszabadi teljesítési helyszínekre” tárgyú
közbeszerzési eljárása keretén belül kerül sor.
Amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a szerződés aláírását követő 6 (hat) hónapon belül nem
teljesül, akkor a szerződés nem lép hatályba, és a Felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül
a kötelemből.
26) AK felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás 2. része – Raktárcsarnok polcrendszer gyártása
és telepítése – vonatkozásában a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételes közbeszerzést indít, mely szerint az
ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési
körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény a Kbt. 53. § (1) bek.-ben foglalt határidőt követően
bekövetkezik. AK ilyen körülménynek tekinti a közbeszerzési eljárás 1. része eredménytelenségét,
tekintettel arra, hogy a kivitelezés megvalósulása nélkül okafogyottá válik a polcrendszer gyártása
és telepítése. AK ezen feltételt a Kbt. 135. § (12) bek. alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti. A Kbt. 53. § (5) bek. és a Ptk.
6:116. § (1) bek.e alapján a szerződés azon a napon lép hatályba, mely napon a közbeszerzési eljárás 1.
része vonatkozásában létrejött szerződés hatályba lép, és erről a nyertes ajánlattevő tudomást szerez.
27) Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a
felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák
tekintetétében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyamot kell figyelembe venni.
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó
iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
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:
2022/01/04 (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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Országos Vízügyi Főigazgatóság (26601/2021)
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: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Gergő
Telefon: +36 12254400
E-mail: csonka.gergo@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001677162021/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):

42

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

43

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001677162021/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: vízügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérnöki feladatok-Mezőhegyesi Ménes birtok projekt
Hivatkozási szám: EKR001677162021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71631000-0
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az „Apátfalva- Mezőhegyesi Öntözőrendszer fejlesztése I. ütem-főművi rendszer fejlesztése” című projekt
mérnöki, és műszaki ellenőri feladatainak ellátása
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: Mérnöki feladatok-Mezőhegyesi Ménes birtok projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71631000-0

További tárgyak:

71248000-8

Kiegészítő szójegyzék

71310000-4
71318000-0
71520000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Mezőhegyes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kivitelezés főbb mennyiségei:
6 db öntözőcsatornán végzett építési, rekonstrukciós munkák
— Meglévő burkolat bontása 355 m
— Mederburkolat építése 4 357 fm
— Földmedrű vízelvezető csatornakotrás 34 399 fm, mely a meglévő burkolatok iszaptalanítását is tartalmazza
— Depóniaépítés 21 260 fm
— Fólia szigetelés (HDPE fóliával alá geotextília terítéssel) 17 374 fm
Vízépítési műtárgyak építési, bontási és rekonstrukciós munkái (összesen 86 db vízépítési műtárgy)
— Meglévő szivattyútelep bontása 11 db
— Áteresz bontás 22 db
— Szivattyútelep építés 13 db
— Meglévő szivattyútelep felújítás: 1 db
— Áteresz átépítés 27 db
— Meglévő műtárgyfelújítás: 11 db
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— Vízkivételi mű kiépítése 7,538 m3/s kapacitásra 1 db
Szivattyúk cseréje 5 szivattyútelepen
Monitoring állomások 49 db
Tározók 2 152 000 m3
Szervizút létesítése 11 240 fm
„Apátfalva- Mezőhegyesi Öntözőrendszer fejlesztése I. ütem-főművi rendszer fejlesztése” című projekt keretében
nyertes AT feladatai az alábbiak:
- A megvalósítására kötött szerződés(ek) teljesítésének lebonyolító Mérnöki felügyelete és műszaki ellenőrzése a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a feladatleírásban és a
szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
- A feladatok végrehajtásához szükséges szakemberek biztosítása.
- Kiviteli tervek és minden egyéb, a Vállalkozási Szerződésben leírtak alapján a Vállalkozó által készített
tervdokumentáció felülvizsgálata, jóváhagyása, beleértve a Technológiai Utasításokat és Mintavételi és
Megfelelőségigazolási terveket.
- Vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése, a teljesítések igazolása.
- A jogi kérdéseket is érintő dokumentumok előkészítésében való műszaki szakértői részvétel, együttműködés az
Ajánlatkérő jogi, és közbeszerzési szakértőjével.
- Vállalkozói követelések, változtatási javaslatok vizsgálata, ezekre állásfoglalás készítése, véleményezése és
javaslattétel Ajánlatkérő felé ezekről.
- Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárásban, (ideiglenes) üzembe helyezés/használatbavétel, használatba
adás és befejező munkák során, továbbá az azt követő folyamatokban és az utófelülvizsgálati eljárásokban a
jótállási időszak alatt; az aktiválási folyamat előkészítése, aktiválási leltárok elkészítése és lezárása.
- Közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő ellenőrzésekben.
- Együttműködés a tájékoztatási feladatokat külön szerződésben ellátó PR vállalkozóval.
- A Projekt pénzügyi, műszaki előrehaladásának ellenőrzése, felügyelete.
- A Szerződő feladata és egyben felelőssége:
- A jóváhagyott kiviteli tervekben foglaltak betartatása,
- A kivitelezési munkák teljes felügyelete, műszaki előrehaladás ellenőrzése (pl. munkaterület átadás-átvétel
eljárás lefolytatás, munkakezdési engedélyek megadása, helyszíni munkák ellenőrzése, engedélyek és egyéb
szakhatósági előírások betartatása, munka-, tűz és balesetvédelmi előírás betartásának ellenőrzése, közművekkel
kapcsolatos feladatokban való részvétel)
- az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (pl. kiviteli
tervek) jóváhagyása, az elektronikus építési napló vezetése
- az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése. (Étv. 43. § (1) bekezdés e)-h) pontjai)
- Rendszeres kooperáció megbeszélés szervezése, levezetése.
- Adatszolgáltatások, jelentések készítése, ellenőrzése, felülvizsgálata, jóváhagyása.
A lebonyolító Mérnök folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelező Vállalkozó(k) tevékenységét a Műszaki
ellenőrökön keresztül, Ajánlatkérő nevében eljárva. A kivitelezési időszak alatt a kivitelezés helyszínén,
helyszíneken Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell a folyó munkálatok felügyeletéhez szükséges szakági
műszaki ellenőrök folyamatos jelenlétét.
Szerződő a projekt zárójelentésének az Irányító Hatóság által történő elfogadásáig és a projekt Megvalósítására
kötendő kivitelezési szerződés(ek)ben rögzített jótállási időszak végéig Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia.
Megbízott köteles a feladatait a projekt megvalósítási/kiviteli munkálatainak végrehajtására létrejött
vállalkozási szerződés módosítása esetén a módosított szerződésben meghatározott határidőnek megfelelően
meghosszabbított időtartam alatt is ellátni.
Szerződő közreműködik a projekt zárójelentésének elkészítésében, illetőleg a zárójelentésbe bele kell építenie a
Megvalósításra kötött szerződés(ek) zárójelentéseiben foglaltakat.
Ajánlatkérő a III.1.2 és a III.1.3 pont szerinti lebonyolító mérnöki feladatokat egyenértékűnek fogadja el a jelen
szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga Könyv szerint elvégzendő mérnöki feladatokkal.
A Megvalósítás FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek szerint történik.
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A részl. a műszaki leírás és a 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
x Minőségi kritérium – 1 1. M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember vízépítési
beruházásban szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi többlet szakmai tapasztalata
(hónapokban, 0-36 hónap) 15
2 2. M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember csatorna kotrási munkát is tartalmazó
vízépítési beruházásban szerzett speciális szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 15
3 3. M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember szivattyútelep építését és/vagy felújítását
tartalmazó vízépítési beruházásban szerzett speciális szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
4 4. M.2.4.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember vízépítési beruházásban szerzett szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
II.2.14) További információ:
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar
jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megadott „Ár” kritérium alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű ajánlati árat
(nettó HUF) érti.
A II.2.7) pontban megjelölt 36 hónapos teljesítési határidő a kivitelezés időtartama, amely tervezett időtartam.
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Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés anyagi fedezetét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
igénybevételével kívánja biztosítani, azonban Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét is, hogy a szerződés hazai
vagy más Európai Uniós forrásból kerül finanszírozásra.
Részajánlattétel mellőzésének indoka: A beszerzés természete azt nem teszi lehetővé, a teljesítés egyes
részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot,
mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lenne kezelhető. Gazdasági, műszaki, valamint a szerződés
teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok, komplex projektfelelősség)
is figyelembe véve ésszerűtlen a részajánlattétel. Egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása rontja
a mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok komplex ellátását. Továbbá a beruházás munkaszervezése egy
Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beszerzési tárggyal érintett és a párhuzamos munkálatok
ütemezéséhez, az egyes munkafolyamatok szervezéséhez elengedhetetlen, hogy csak egy gazdasági szereplő
legyen felelős a minőség biztosításáért, a szakszerű munkavégzés feltételei
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)
bekezdésben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74.§(1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62.§(1)-(2) bek., továbbá a Kbt. 63. §
(1) bekezdés c) pontban meghat. kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban (a továbbiakban: EEKD) (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kr. II.
Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő (adott esetben a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet(ek) esetében is) ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy
által aláírtan benyújtani.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok
hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány
megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok
igazolása körében az ajánlatkérő számára Kr. előírja.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget
tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az
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igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben
az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §, 10. §, 12-16. § szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint Kbt. 41/A. §-ára és a Kr. 1. § (7)
bekezdésében foglaltakra.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás: Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésre. Adott esetben a
jogerős határozatot az ajánlatban kell benyújtani.
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. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban,
hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz
kell csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-7. §-ra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása
SZ/1) Alkalmatlan az AT, ha a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett tervezői
névjegyzékben és/vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában nem szerepel, ill. a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem
szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal nem rendelkezik. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/
EU Európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást
(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Igazolási mód:
SZ/1): A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1)
bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2.
§ (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: EEKD) (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz),
nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Utólagos igazolás: AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek.-e
szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a
nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban
szereplés tényét igazoló dokumentumnak (engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti,
kamarai tagságról szóló igazolást) egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a Kbt.
69. § (4) bekezdés szerinti (AK a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja az alkalmassági követelménnyel kapcsolatban előírt
igazolások benyújtására) felhívást követően.
FOLYTATÁS III.1.2) PONTBAN
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1. PONT FOLYTATÁSA:
SZ/1) alk. köv. igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja
meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés tényét, szervezeti tagság
vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt alá kell támasztania.
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Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (12) bekezdései és 69. § (11) és
(11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.
--III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5)
bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban
(EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
Az alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot igazoló
adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő
részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr. előírja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései és 69. § (11) és
(11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.
P/1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vízépítési beruházás(ok)hoz kapcsolódó lebonyolító
mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenység) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül
megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
minimumkövetelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (vízépítési beruházás(ok)hoz kapcsolódó lebonyolító mérnöki és/vagy műszaki
ellenőri tevékenység) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 100.000.000,- Ft-ot.
Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt
- üzleti év árbevételi adataival, AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési beruházás(ok)hoz kapcsolódó lebonyolító
mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenység) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az
összesen 100.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
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az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot igazoló
adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő
részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr. előírja.
Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései és 69. § (11)
és (11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.
M/1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ajánlatában
csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett (de
legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást, figyelemmel a
Rendelet 22. § (1) és (2) bekezdésére, legalább az alábbi tartalommal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése
- szerződés tárgya (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen
megállapítható legyen)
- az elvégzett munkák mennyisége
- a teljesítés ideje kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel
- továbbá nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azon a
szakember (szervezet) megnevezésével, képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be kíván
vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolásához az ajánlatban benyújtandó iratok:
- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni
kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember
munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a
megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az
ajánlattételi határidő időpontjában
- szakember szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből
a szakember a minimumkövetelményben előírt szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül (év/hónap
megadásával); a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). A
szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az
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értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az
ajánlatban benyújtaniuk.
- szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről
(amennyiben kamarai nyilvántartással a szakember ajánlattétel időpontjában rendelkezik, az ajánlathoz
csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű
másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó
kamara nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját.)
- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata (adott esetben)
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont
szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásbavétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb
ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Ajánlatkérő jogosultság megszerzése szempontjából egyenértékű végzettséget is elfogad.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bek. alapján ha az ajánlatkérő az eljárásban olyan értékelési szempontot
alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági
követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok bekezdés
szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó
igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem
mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban befejezett (sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített alábbi referenciákat:
M/1.1) legalább 2 db szivattyútelep építése vagy átépítése tárgyú beruházás során lebonyolító mérnöki és/
vagy műszaki ellenőri feladatok ellátása.
M/1.2) legalább 20 km hosszúságú földmedrű vízelvezető csatorna kotrási munkát tartalmazó beruházás
során lebonyolító mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátása.
M/1.3) legalább 3 db öntözőcsatorna építését és/vagy rekonstrukcióját tartalmazó beruházás során
lebonyolító mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátása.
Teljesített referencia alatt a műszaki átadás-átvétellel lezárt építési beruházáshoz kapcsolódó lebonyolító
mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenységet érti Ajánlatkérő.
Lebonyolító mérnök feladatok: AK a „lebonyolító mérnöki feladatok” fogalom alatt a következő feladatok
közül legalább 3 feladat
ellátását érti:
- vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása,
- vállalkozói követelések véleményezése,
- fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése,
- vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása,
- rendszeres jelentések készítése ajánlatkérő számára.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában az ajánlatkérő által - az egyes
munkafolyamatok és a munkafolyamatok tekintetében irányadó mennyiségi adatok vonatkozásában előírt minimumkövetelmények legfeljebb
M/1.1) alkalmassági követelmény esetében 1 szerződésből,
M/.1.2) alkalmassági követelmény esetében 2 szerződésből,
M/.1.3) alkalmassági követelmény esetében 3 szerződésből teljesíthetőek.
M/2) Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi
szakemberekkel:
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M.2.1) 1 fő felsőfokú végzettségű projektvezető és/vagy projektvezető helyettes szakember, aki
rendelkezik legalább 24 hónap vízépítési beruházások során nyújtott lebonyolító mérnöki szolgáltatás
teljesítésén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.
AK projektvezető és vagy projektvezető helyettes alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok
megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt megvalósulásának az összefogására és aki a
lebonyolító mérnökszervezet munkáját irányítja.
M.2.2) 1 fő vízépítési műszaki ellenőr szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti „ME-VZ” jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges
végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.3) 1 fő építménygépészeti műszaki ellenőr szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti „ME-G” jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges
végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.4) 1 fő építésügyi műszaki szakértő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
„SZÉM3” jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel
(vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
Az M.2. pontban szereplő szakemberek között átfedés nem megengedett, azaz egy szakember csak egy
pozícióra jelölhető.
A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben
maximum 12 hónap vehető figyelembe.
Ha az M.2.2)-M.2.4) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem
szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban a szakember szakmai önéletrajza ez
esetben is csatolandó. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott
jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban
a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló
dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani.
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:
Teljesítési biztosíték: mértéke a teljes nettó megbízási díj 5 %-a,
Rendelkezésre állási biztosíték: a Jótállási Időszakban a nettó megbízási díj 3%-a.
Késedelmi kötbér: szerződéses ár értékének 0,5 %-a/nap, de legfeljebb összesen 25%.
Meghiúsulási kötbér: szerződéses ár értékének 25%-a.
Rendelkezésre állás a kivitelezés jótállási időszakában: 36 hónap
Előleg: max. 30% Ajánlatkérő az előleg fizetését a szerz. elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg
különbözetére jutó összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti. Az előleg a részszámlákban
és a végszámlában kerül elszámolásra. Amennyiben a 272/2014. Korm. rendelet vagy a 256/2021. Korm. rendelet
(vagy egyéb a szerződés finanszírozásának forrásoldalára kiterjedő jogszabály) hatálya kiterjed a jelen szerződésre,
abban az esetben az előleg és az előleg visszafizetési biztosíték vonatkozásában az ezen jogszabályi előírások
alkalmazandóak.
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A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)(2), Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. 322/2015.(X.30.) Kr. 30.§-32/A.§, a 272/2014. Korm. rendelet és/vagy adott esetben a
256/2021. Korm. rendelet szabályai az irányadóak.
A támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás
Ajánlatkérő a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít a szerz.terv.ben foglaltak szerint
A szerződés biztosítékainak részletes szabályait és a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a
dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
AK a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által az e szabványhoz az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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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: 2022/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1b), (1c), (4) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
Rend. (EKR rend.) 15-17.§.
Az ajánlatokat elektronikusan az EKR-en keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejáratának
időpontjáig. Bontás: EKR-ben az AT-i határidő után 2 órával. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld.
A bontást követően AK részére az ajánlatok az EKR-ben hozzáférhetővé válnak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az 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 fordítását elfogadja.
2.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciumi megállapodását.
3.Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatot az AT-nek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie az EKR rend. 15. § (3) bek.-e és benyújtania az EKR
használatával. Az ajánlattétel részletes szabályait teljeskörűen az AF és a közbeszerzési dok. és mellékletei
tartalmazzák.
4. Az ajánlat összeállítása során az EKR Rend. 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 69. §
(11a) és 65. § (12) bekezdésében foglaltakra ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyil.-okat, igazolásokat és más
dok.-okat, amelyeket a dok. és a Kbt. előír.
5.AK felhívja a figyelmet Kbt. 35.§(1)-(7) bekezdésére.
6.A minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra az alkalmassági
követelmények.
7. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban AT lehet, az AF-ban, valamint a dok.ban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a Kbt. 56. §-a szerint az EKR-en
keresztül.
8. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont]. Az értékelés során adható
pontszám: 0-10. Ár szempont: fordított arányosítás; 2.1-2.4. Minőségi szempontok: egyenes arányosítás.
9. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. szerint, AK nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek.-ét.
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10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) szerinti eredménytelenségi okot.
11. AK az ajánlattételt 3.000.000 Ft ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték az AT választása
szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő
befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-00000000 számú
bankszámlájára kell
teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő
(bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel
való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, mely elektronikus okiratként feleljen meg
a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek,
biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény, mely elektronikus okiratként feleljen meg
a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek
csatolandó az ajánlathoz. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt AK rendelkezésére
kell állnia. Részl.: ADI. kötetben.
12. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
13. A KD a Kbt. 57. § (2) bek. szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A regisztráció nélküli
letöltés esetén AK az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért felelősséget nem vállal!
14. Üzleti titok: Kbt. 44. §
15. FAKSZ: dr. Unger István (lajstromszáma: 00296)
16. Az AF-ban meghat. órák a közép-európai idő szerint értendők.
17. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy Nyertes AT köteles − legkésőbb a szerződésben
meghatározott időpontra legalább 50.000.000,- HUF/káresemény és legalább 100.000.000,- HUF/év limitű
mérnöki és műszaki ellenőri felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti műszaki
ellenőri munkákra.
18. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg. A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is
tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy a forrás támogató általi elfogadását vagy igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére
vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1)
bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító
(uniós forrásból történő finanszírozás esetében) TSZ nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül
elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének
felfüggesztő feltételei. Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés anyagi fedezetét a Helyreállítási és
Ellenállóképességi Eszköz (RRF) igénybevételével kívánja biztosítani, azonban Ajánlatkérő fenntartja annak
lehetőségét is, hogy a szerződés hazai vagy más Európai Uniós forrásból kerül finanszírozásra.
19. A felhívás IV.2.6) pontja alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.
20. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
21. AK konzultációt/tárgyalást nem tart.
22. AT ajánlata részeként köteles csatolni az ártáblázatot teljes körűen beárazva, oly módon hogy külön
feltüntetésre kerül a mérnöki szolgáltatás és külön a műszaki ellenőri szolgáltatás értéke.
23. AK felhívja AT figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján az ajánlata érvénytelen,
amennyiben az ártáblázat műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó egyösszegű megajánlása meghaladja az
alábbi összeget: nettó 200.000.000 Ft
24. A szerz.kötés feltétele,hogy a nyertes AT által az AF III.1.3)M/2. szerinti alábbi szakemberek a Magyar
Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013.(VII.
11.) Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal: M/2.2. pont -„ME-VZ” jogosultság, M/2.3. pont- „ME-G” jog,
M/2.4 pont- „SZÉM3” jog.
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25. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseire.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

Pécsi Tudományegyetem (26485/2021)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schäffer Kinga
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pte.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/EKR001455892021/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/EKR001455892021/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: Oktatás és egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi fogyóanyagok a PTE részére I.
Hivatkozási szám: EKR001455892021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33000000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő által ellátott egészségügyi tevékenység folytatásához szükséges fogyóanyagok beszerzése (I.)
érdekében dinamikus beszerzési rendszer létrehozása.
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: Egészségügyi fogyóanyagok DBR I.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Központi Raktár (7624 Pécs, Kürt u. 4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő által ellátott egészségügyi tevékenység folytatásához szükséges fogyóanyagok beszerzése
(I.) érdekében dinamikus beszerzési rendszer létrehozása 4 évre, mindösszesen nettó 6 040 000 000 HUF
keretösszegben az alábbi termékkategóriákban:
- aneszteziológiai és intenzíves fogyóanyagok 1 000 000 000 Ft keretösszegben: artériás és vénás katéterek,
portok; érzéstelenítés és fájdalomcsillapítás fogyóanyagai; élettani mérések fogyóanyagai; lélegeztetés és oxigén
terápia fogyóanyagai;
- gerincimplantátumok 200 000 000 Ft keretösszegben: csavar, zárócsavar, rúd, Kyphon, közdarabok;
- ortopédiai és traumatológiai implantátumok (protetika), csontpótlók, csontcementek 840 000 000 Ft
keretösszegben: csontsebészeti protézisek: csípő, térd, váll protetika, csontpótlók, cementek;
- csontsebészeti fogyóanyagok (lemezek, szegek, rögzítők) 1 120 000 000 Ft keretösszegben: csontsebészeti
lemezek, csavarok, szegek, rögzítők, drótok;
- radiofarmakonok 400 000 000 Ft keretösszegben: izotópok, generátorok, nátrium jodid kapszulák;
- neuroradiológiai fogyóanyagok 1 920 000 000 Ft keretösszegben: vezetődrótok, microspirálok, leválasztó
rendszerek, összekötők;
- radiológiai és érsebészeti fogyóanyagok speciális 480 000 000 Ft keretösszegben: vezetődrótok, microspirálok,
leválasztó rendszerek, összekötők;
- negatív nyomású sebkezelés fogyóanyag beszerzése 80 000 000 Ft keretösszegben: portok, kötszerek, tartályok.
Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tervezett beszerzések nagyságrendjét a keretösszeg
jelenti, mivel magának a közbeszerzésnek a mennyisége is keretösszegként került meghatározásra.
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A rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésre vonatkozó pontos műszaki leírást az ajánlattételi felhívás
megküldésével egyidejűleg teszi Ajánlatkérő elérhetővé. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja
annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az
abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan – a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően
– a részajánlat-tétel lehetőségek
határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
A rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzés eredményeként létrejövő szerződéskötés feltétele,
hogy a nyertes ajánlattevő a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívásban megjelölt termékkategória,
illetve azonban belül az adott rész esetén biztosítson legalább 1 fő olyan szakembert, aki az adott termék(ek)
használatát a felhasználó személyzet számára betanítja. Ezen szakember képzettségével, végzettségével
kapcsolatos előírások, illetve a betanítás időszaka és a felhasználó személyzet száma a DBR megvalósítása során,
az ajánlattételi felhívásban kerül meghatározásra.
A rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzések tekintetében Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban
megjelölt termékkategória, illetve azonban belül az adott rész esetén jogosult előírni, hogy a szakmai ajánlat
részeként az ajánlattevő termékmintát nyújtson be.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívásban a II.2.3) ponthoz
képest eltérő teljesítési helyszín(eke)t is megadhasson.
(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: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert kíván létrehozni, a dinamikus beszerzési
rendszer létrehozására irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérőnek nem kell vizsgálnia a részajánlattételi
lehetőséget, a részeket nem kell meghatároznia vagy a részajánlattétel kizárásának esetén annak indokát az
eljárást megindító felhívásban megadnia.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy
részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról részvételre
jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.
§, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani
(előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a
kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles
elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá
csatolni kell részvételre jelentkező 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal
is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai
irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a részvételi
jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben
változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy a részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát
köteles részvételi jelentkezéséhez csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
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: M/1. Részvételre jelentkező a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása
esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (az
adott termékkategória tárgya szerinti) legjelentősebb szállításainak ismertetését tartalmazó cégszerűen
aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint igazolva. Az igazolásban
legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a leszállított áruk megjelölését, különösen a közbeszerzés,
annak adott termékkategóriájának tárgyára tekintettel), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a)
bekezdése alapján az ellenszolgáltatás összegét (figyelemmel arra, hogy a jelen közbeszerzés mennyisége
keretösszegben került meghatározásra), 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.
A részvételi jelentkezésbe a részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre
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bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt
köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot nem
fogadja el az alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyában (az adott termékkategória tárgyában) teljesített
szállítással, amely szerződésszerűen került teljesítésre, és amelynek értéke eléri termékkategóriánként az
alábbi összeget:
- aneszteziológiai és intenzíves fogyóanyagok: 875 000 HUF,
- gerincimplantátumok: 4 230 000 HUF,
- ortopédiai és traumatológiai implantátumok (Protetika), csontpótlók, csontcementek: 5 880 000 HUF,
- csontsebészeti fogyóanyagok (lemezek, szegek, rögzítők): 2 492 000 HUF,
- radiofarmakonok: 2 800 000 HUF,
- neuroradiológiai fogyóanyagok: 1 968 000 HUF,
- radiológiai és érsebészeti fogyóanyagok speciális: 912 000 HUF,
- negatív nyomású sebkezelés fogyóanyag beszerzése: 4 000 000 HUF.
A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya
(az adott termékkategória tárgya) szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet
21/A. § alapján, amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak
időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált
időintervallumon belül (rész)teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe
a részvételre jelentkező alkalmasságának megállapítása során; illetve amennyiben a bemutatni kívánt
szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő
kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, (rész)teljesített szerződéses értéket és tárgyat veszi figyelembe a
részvételre jelentkező alkalmasságának megállapítása során.
Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a
műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. A részvételi jelentkezésben a Kbt. 65. § (7) bekezdés
második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására
alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet és hivatkozik a Kbt. 65. § (9), (11) és (11a) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Ajánlatkérő a vételárat az egyedi szerződés alapján kibocsátott egyedi megrendelés alapján
történt (rész)teljesítést követően kiállított (rész)teljesítési igazolás alapján (rész)számla ellenében külön
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(rész)számla ellenében utólag fizeti meg a (rész)teljesítésért járó ellenszolgáltatást a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5)
és (6) bekezdésében, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130.
§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a
kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF. Ajánlatkérői késedelem esetén a Ptk. 6:155. § alapján jár el Ajánlatkérő.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok III. fejezetét képező egyedi szerződéstervezet
tartalmazza.
Szerződést megerősítő kötelmek:
Késedelmi kötbér: Alapja a késedelemmel érintett egyedi megrendelés nettó ellenértéke. Mértéke: 1 %/naptári
nap, legfeljebb 20 napi tétel. A szerződés ideje alatt összességében 20 napot meghaladó késedelem esetén az
Ajánlatkérő jogosult elállni vagy a szerződést felmondani. Hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig vagy a termék
cseréjéig Ajánlatkérő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér: Alapja a meghiúsulással érintett rész teljes mennyiségének még le nem szállított része vagy
a meghiúsult egyedi megrendelés nettó ellenértéke. Mértéke: 30%.
Kötbér érvényesíthető, ha az ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést;
irányadó a Ptk. 6:186. § és 6:187 § (1) bekezdése.
Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során jogosult egyes termékkategóriák, adott esetben azon belül egyes részek
tekintetében a konszignációs raktárra való előírásokat alkalmazni.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok III. fejezetét képező egyedi szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti
gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során
nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x 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:
x 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
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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: 2022/02/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű 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 kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
3. A részvételi jelentkezésbe kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot, nemleges
tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben
nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös részvételre jelentkezők közötti megállapodást a Kbt. 35. §
és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bekezdések előírásai szerint; a Kbt. 44.
§ szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 11. § (4) bekezdése szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti dokumentumokat,
illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, illetve
ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
4. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az
irányadó.
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
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7. A részvételi jelentkezések / az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség a részvételre
jelentkezőt / az ajánlattevőt terheli.
8. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve
https://ujvilag.gov.hu/.
9. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Újvilág Kft. végzi (https://
ujvilag.gov.hu/). A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő
tájékoztatást nem nyújt.
10. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés
során meg kell felelni.
11. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles
az egyedi szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól
a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
12. Irányadó idő: valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
13. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
14. A DBR fent meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági
szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az
alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési
dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele tehát a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági
előírásoknak való megfelelés igazolása, és az előírt kizáró okok fenn nem állása.
15. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi szakaszban
elektronikus árlejtést alkalmazzon.
16. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy EKR-től eltérő informatikai rendszerben folytassa le az ajánlattételi
szakaszt Kbt. 41. § (4) bek. alapján.
17. A közbeszerzési eljárás a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, ekként a saját
hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget
kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő
keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Ajánlatkérő a Kbt. 75. §
(2) bekezdés a) pontja, valamint 131. § (9) bekezdés alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható
és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülménynek tekinti ezt az esetet.
18. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (lajstromszám: 00604).
19. A IV.2.7) pontban 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívásban
szakmai ajánlatot fog bekérni, amelyben CE tanúsítvány, illetve termékminta bekérésére is sor kerülhet. A
részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/02/04 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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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:
2022/01/04 (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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Atommagkutató Intézet (26371/2021)
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: Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15300344209
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Tamás
Telefon: +36 204121855
E-mail: forum@forumzrt.hu
Fax: +36 16170616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.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
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamosenergia beszerzése az ATOMKI részére
Hivatkozási szám: EKR001269392021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia teljes ellátás alapú szerződés keretében történő adásvétele az Atommagkutató Intézet részére
2022.1.1. 00.00 óra és 2022.12.31. 24.00 óra közötti időszakra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 133958000 (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 beszerzése az ATOMKI részére
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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
4032 Debrecen, Poroszlay utca 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia beszerzése az Atommagkutató Intézet részére 2022.01.01. 00.00 óra és 2022.12.31. 24.00 óra
közötti időszakra. 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. Szerződés keretében lehívható áram mennyisége összesen: 2 200 000 kWh. Mennyiségi eltérés a
szerződött mennyiség 20 %-a. A teljes lehívható mennyiség 2 640 000 kWh. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő a szerződött mennyiség 80%-ára vállal átvételi kötelezettséget, akkor is ha ezt a
mennyiséget az éves fogyasztás nem éri el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét a beszerzés műszaki egységének oszthatatlansága miatt
nem biztosítja.
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban szereplő Ár értékelési szempont alatt az alábbiakat érti: Ajánlattevőnek 1kWh
villamos energia díját kell a felolvasólapon megadnia, minden további jogszabály által előírt díj és adó nélkül. Az
ajánlati árat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.
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: 2021 /S 204 - 532290
(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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Villamosenergia beszerzése az ATOMKI részére
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:
2021/12/21 (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: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@mvm.hu
Telefon: +36 207780931
Internetcím(ek): (URL) www.mvmenergiakereskedo.hu
Fax: +36 13043834
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104979000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 133958000
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
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ügyfél kapcsolattartás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
Ajánlattevő: MVM Next Energiakereskedő Zrt.
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószám: 26713111-2-44
Nettó ajánlati ár (Ft/kWh): 60,89
Ajánlattevő: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.
Adószám: 25343502-2-44
Nettó ajánlati ár (Ft/kWh): 63,16
Ajánlattevő: Alteo Energiakereskedő Zrt.
Székhely: 1013 Budapest, Kórház utca 6-12.
Adószám: 23720448-1-41
Nettó ajánlati ár (Ft/kWh): 62,59
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.§-ban
meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

73

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25103/2021)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baross Dóra
Telefon: +36 14596787
E-mail: drbarossd@fkf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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: K2178 Flottamenedzsment
Hivatkozási szám: EKR001188772021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
63712710-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BKM Nonprofit Zrt-nél jelenleg üzemelő fix mennyiségként 800 darab járművet és célgépet magába foglaló GPS
alapú flottafelügyeleti rendszer üzemeltetése a szoftver környezet és annak hardver eszközeinek biztosításával
a telepített, saját tulajdonú GPS nyomkövető eszközök igénybevételével, vagy azokkal mindenben egyenértékű
fedélzeti eszközök telepítésével havi szolgáltatási díj ellenében.
A Szolgáltatás része továbbá a korábbiakban telepített fedélzeti eszközök 10 %-ának szükség szerinti átszerelése
más járművekbe a Megrendelő igényeinek megfelelően.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, jelen felhívás II.2.10. pontjában megadottak szerint, opcionálisan további 50
gépjárműbe történő nyomkövető rendszer telepítésére, Ajánlatkérő igényeinek megfelelően.
Elvárás, hogy a gépjárművekre, munkagépekre opcionálisan telepítendő fedélzeti eszközök minden tekintetben
feleljenek meg a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás rész 1. sz. mellékletben rögzített műszaki alap
követelményeknek.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 61972500 (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: K2178Flottamenedzsment eszk. üz.flottafelügy szolg
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
63712710-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HU101 Budapest;
HU102 Pest megye
Budapest és Pest megye, a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BKM Nonprofit Zrt-nél jelenleg üzemelő fix mennyiségként 800 darab járművet és célgépet magába foglaló GPS
alapú flottafelügyeleti rendszer üzemeltetése a szoftver környezet és annak hardver eszközeinek biztosításával
a telepített, saját tulajdonú GPS nyomkövető eszközök igénybevételével, vagy azokkal mindenben egyenértékű
fedélzeti eszközök telepítésével havi szolgáltatási díj ellenében.
A Szolgáltatás része továbbá a korábbiakban telepített fedélzeti eszközök 10 %-ának szükség szerinti átszerelése
más járművekbe a Megrendelő igényeinek megfelelően.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy jelen felhívás II.2.10. pontjában megadottak szerint, opcionálisan további 50
gépjárműbe történő nyomkövető rendszer telepítésére, Ajánlatkérő igényeinek megfelelően.
Elvárás, hogy a gépjárművekre, munkagépekre opcionálisan telepítendő fedélzeti eszközök minden tekintetben
feleljenek meg a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás rész 1. sz. mellékletben rögzített műszaki alap
követelményeknek.
(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 fenntartja a jogot további 50 gépjárműbe történő nyomkövető rendszer
opcionális telepítésére, Ajánlatkérő igényeinek megfelelően.
Elvárás, hogy a gépjárművekre, munkagépekre opcionálisan telepítendő fedélzeti eszközök minden
tekintetben feleljenek meg a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás rész 1. sz. mellékletben
rögzített műszaki alap követelményeknek.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérőnek lehetősége van, de kötelezettsége nincs
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 232 - 612115
(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: K2178 Flottamenedzsment
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:
2021/12/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Secret Control GPS Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11922540243
Postai cím: Serény Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
E-mail: sales@secretcontrol.hu
Telefon: +36 209732455
Internetcím(ek): (URL) www.secretcontrol.hu
Fax: +36 12831156
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 61972500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma:
11922540-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

78

Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
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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)
A tárgyi eljárás vonatkozásában az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv.(tov: Kbt.98.§(2)bek.c)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást alkalmazott(műszaki-technikai sajátosság
okán) tekintettel az alábbiakra:
Ajánlatkérő megítélése és az Ajánlattevő (Secret Control GPS Vagyonvédelmi Kft. – továbbiakban Secret Control
Kft.) nyilatkozata alapján tárgyi beszerzés tekintetében fennáll az a körülmény, hogy a szerződés műszakitechnikai sajátosságok miatt kizárólag egy gazdasági szereplővel (Secret Control Kft.) köthető meg, tekintettel
arra, hogy Társaságunknál jelenleg üzemelő flottafelügyeleti rendszer alapjául szolgáló nyomkövető GPS
eszközök a Secret Control Kft. saját egyedi fejlesztésű, saját gyártmányú egységei, informatikai rendszere zárt
forráskódú és más rendszerrel való kommunikálásra nem alkalmas. A forráskódok átadására a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban Szjt.) alapján a Secret Control Kft. nem kötelezhető, a forráskódok
egyedüli jogosultja a Secret Control Kft. jelenleg is, a szolgáltatás érdekében gyártott, forgalmazott hardver
elemeket kizárólag a Secret Control Kft. állítja elő, az ezekkel kapcsolatos protokollok, interfészek a Secret Control
Kft. szellemi tulajdonát képezik, amelyhez külső szolgáltató nem tud csatlakozni, és az így rendelkezésre álló
adatok kizárólag a Secret Control Kft. által üzemeltetett informatikai rendszerben jeleníthetők meg. Harmadik
személytől származó eszközök a rendszerbe nem integrálhatóak, harmadik személytől származó GPS készülék
által szolgáltatott adatok nem jeleníthetőek meg a Secret Control Kft. által nyújtott szolgáltatások körében .
Tárgyi hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottságát, így az eljárás lefolytathatóságát
a Közbeszerzési Hatóság a HNT-00169/05/2021/ Iktatószámú, 2021.10.06. napján kelt Döntésében nyilvánította
megalapozottnak.
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26204/2021)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 14596700
E-mail: DinocsikT@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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: K2116/3 Kéttengelyes eszközhordozó célgép besz.se
Hivatkozási szám: EKR001035982021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144400-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K2116/3 Kéttengelyes eszközhordozó célgép besz.se
4 db Kéttengelyes eszközhordozó, csere felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép
beszerzése és szállítása a műszaki leírásban részletezett műszaki paraméterek alapján.
Ajánlatkérő elvárása új, azonos gyártmányú alapgépek szállítása. Ajánlatkérő az új gép fogalmát a műszaki
leírásban részletezi.
Nyertes Ajánlattevő feladatát fogja képezni a dokumentált, átadástól számított tíz munkanapon belül az
alapgépre és a felépítmények vonatkozó kezelési-, karbantartási oktatás az Ajánlatkérő munkavállalói részére.
Célgépek és felépítmények kezelésével kapcsolatosan a leszállított eszközönként minimum 4 fő oktatása
szükséges.
A szállítandó járműveknek meg kell felelnie a műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 582055000 (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: K2116/3 Kéttengelyes eszközhordozó célgép besz.se
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Budapest, XXI. ker. Szállító u. 2., Központi és
Célgép Javító Üzem Szállító utcai műhely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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4 db Kéttengelyes eszközhordozó, csere felépítményként téli munkaeszközökkel is ellátott önfelszedő célgép
beszerzése és szállítása a műszaki leírásban részletezett műszaki paraméterek alapján.
Ajánlatkérő elvárása új, azonos gyártmányú alapgépek szállítása. Ajánlatkérő az új gép fogalmát a műszaki
leírásban részletezi.
Nyertes Ajánlattevő feladatát fogja képezni a dokumentált, átadástól számított tíz munkanapon belül az
alapgépre és a felépítmények vonatkozó kezelési-, karbantartási oktatás az Ajánlatkérő munkavállalói részére.
Célgépek és felépítmények kezelésével kapcsolatosan a leszállított eszközönként minimum 4 fő oktatása
szükséges.
A szállítandó járműveknek meg kell felelnie a műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek. A részletes
műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Környezetvédelmi és energetikai hatások (WHSC szerint) 10
2 2.1. Energia felhasználás típusbizonyítványban szereplő WHSC szerinti érték, 4 db (nem teljes
járműváltozatra befejezettlen jármű és/vagy motortípus) vonatkozásában (g/kWh). 4
3 2.2. Széndioxid kibocsátás típusbizonyítványban szereplő WHSC szerinti érték, 4 db (nem teljes
járműváltozatra befejezettlen jármű és/vagy motortípus) vonatkozásában (g/kWh) 2
4 2.3. Nitrogén oxidok (NOx) típusbizonyítványban szereplő WHSC szerinti érték, 4 db (nem teljes
járműváltozatra befejezettlen jármű és/vagy motortípus) vonatkozásában (mg/kWh) 2
5 2.4. Részecske kibocsátás típusbizonyítványban szereplő WHSC szerinti érték, 4 db (nem teljes
járműváltozatra befejezettlen jármű és/vagy motortípus) vonatkozásában (mg/kWh) 2
6 1. Átadástól (beüzemeléstől) számított üzemóra korlátozás nélküli jótállás ideje minimum 24 hónap,
max 36. 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
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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: 2021 /S 169 - 441521
(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: K2116/3 Kéttengelyes eszközhordozó célgép besz.se
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:
2021/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10445952244
Postai cím: Kárpát Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@pappas.hu
Telefon: +36 14512200
Internetcím(ek): (URL) www.pappas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 655840000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 582055000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy Tormásrét Utca 5/a.
Adószáma: 12322211-2-13
Ajánlattevő neve: SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9791 Torony 163/19 hrsz.
Adószáma: 10505111-2-18
Ajánlattevő neve: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Székhelye: 1133 Budapest Kárpát Utca 21.
Adószáma: 10445952-2-44
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:
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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. §-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
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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
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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
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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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (26728/2021)
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: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15837501205
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle katéterek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000852962021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

88

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141200-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle katéterek beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 46446921 (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: Hosszú ideig benntartható cvc szettek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. ajánlati rész: Hosszú ideig benntartható cvc szettek összesen 5 db az alábbi részletezés szerint:
1. Hosszú ideig benttartható CVC szett 7F/90cm 2 db
2. Hosszú ideig benttartható CVC szett 9F/90cm 3 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Dialysis / apheresis katéter szettek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. ajánlati rész: Dialysis / apheresis katéter szettek összesen 80 db, az alábbi részletezés szerint:
1. Dialyzis katéter 2 lumen 8F/12 cm 10 db
2. Dialyzis katéter 2 lumen 11,5F/15 cm 10 db
3. Extracorporális terápiás katéter szett 8F/18 cm 5 db
4. Dialyzis katéter 2 lumen 12,5F/15 cm 5 db
5. Dialyzis katéter 2 lumen 12F/20 cm 30 db
6. Dialyzis katéter 2 lumen 11F/20 cm 20 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Port katéter szettek konszignációs rakt. üzemelt.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. ajánlati rész: Port katéter szettek konszignációs raktár üzemeltetésével, összesen 42 db az alábbi részletezés
szerint:
1. Port katéter standard 6 F 16 db
2. Port katéter standard 8,5 F 14 db
3. Port katéter low 6 F 9 db
4. Port katéter low 8,5 F 3 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A csomag kibonthatósága a sterilitás megtartása mellett (Igen/Nem) (Előny, ha
igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevő köteles ajánlatkérő székhelyén (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) konszignációs raktárat
biztosítani. Konszignációs raktárra vonatkozó alapelv: A specifikációban szereplő valamennyi tétel esetében
kötelező az Ajánlatkérő felhasználó osztályával egyeztetett összetételű és darabszámú konszignációs raktárkészlet
biztosítása.
II.2.1)
Elnevezés: Koraszülött és gyermekellátás katéterei
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. ajánlati rész: Koraszülött és gyermekellátás katéterei összesen 145 db az alábbi részletezés szerint:
1. Csecsemő vércsere szett 5 db
2. Köldökkatéter 4F / 40 cm 100 db
3. Köldökkatéter 6F / 37 cm 10 db

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

91

4. PICC katéter 2F/30 cm 5 db
5. PICC katéter 1F/20 cm 1 db
6. Hosszú ideig benttartható intravénás katéter 22G/30 cm 6 db
7. Hosszú ideig benttartható intravénás katéter 18G/30 cm 4 db
8. Hosszú ideig benttartható intravénás katéter 19G/30 cm 5 db
9. Perifériás vénakanül 4 Ch/30 cm 8 db
10. Perifériás vénakanül 3 Ch/30 cm 1 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A csomag kibonthatósága a sterilitás megtartása mellett (Igen/Nem) (Előny, ha
igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Intraortikus ballonkat. szett konszign. rakt. üzem
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. ajánlati rész: Intraortikus ballonkatéter szett konszignációs raktár üzemeltetésével összesen 14 db az alábbi
részletezés szerint:
1. IAB katéter szett 8F /30cc 10 db
2. IAB katéter szett 8F /40cc 4 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevő köteles ajánlatkérő székhelyén (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) konszignációs raktárat
biztosítani. Konszignációs raktárra vonatkozó alapelv: A specifikációban szereplő valamennyi tétel esetében
kötelező az Ajánlatkérő felhasználó osztályával egyeztetett összetételű és darabszámú konszignációs raktárkészlet
biztosítása.
II.2.1)
Elnevezés: Embolectómiás katéterek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. ajánlati rész: Embolectómiás katéterek összesen 305 db az alábbi részletezés szerint:
1. Embolectómiás katéter 2 F 49 db
2. Embolectómiás katéter 3 F 88 db
3. Embolectómiás katéter 4 F 88 db
4. Embolectómiás katéter 5 F 45 db
5. Embolectómiás katéter 6 F 10 db
6. Embolectómiás katéter 7 F 8 db
7. Embolectómiás katéter 6 F/ 13.0 mm ballon átmérő 10 db
8. Embolectómiás katéter 3 F/ 6.0 mm ballon átmérő 2 db
9. Embolectómiás katéter 4 F/ 10.0 mm ballon átmérő 3 db
10. Embolectómiás katéter 7 F/ 0.038" vezetődrót 2 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A csomag kibonthatósága a sterilitás megtartása mellett (Igen/Nem) (Előny, ha
igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.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:
II.2.1)
Elnevezés: Endourológiai katéterek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. ajánlati rész: Endourológiai katéterek összesen 1141 db az alábbi részletezés szerint:
1. Belsősín 12 hónapos 6 Ch 24 cm 30 db
2. Belsősín 12 hónapos 6 Ch 26 cm 20 db
3. Belsősín 12 hónapos 6 Ch 28 cm 20 db
4. Belsősín 6 hónapos 4,7 Ch 24 cm 70 db
5. Belsősín 6 hónapos 4,7 Ch 26 cm 80 db
6. Belsősín 6 hónapos 6 Ch 24 cm 150 db
7. Belsősín 6 hónapos 6 Ch 26 cm 180 db
8. Vezetődrót egyenes 0,38 / 100 cm 180 db
9. Vezetődrót J véggel 0,35 / 100 cm 20 db
10. Vezetődrót egyenes 0,35 / 150 cm 80 db
11. Dilatátor 10 Ch 40 db
12. Dilatátor 14 Ch 30 db
13. Dilatátor 12 Ch 40 db
14. Dilatátor 16 Ch 40 db
15. Prostata biopsziás tű 16 G 30 db
16. Epicystos szett 65 db
17. Dormia kosár 2,5 Ch 90 cm 6 db
18. Dormia kosár 3 Ch 90 cm 42 db
19. Dormia kosár 2,5 Ch 120 cm 18 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A csomag kibonthatósága a sterilitás megtartása mellett (Igen/Nem) (Előny, ha
igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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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II.2.1)
Elnevezés: Nephrostómiás katéterek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. ajánlati rész: Nephrostómiás katéterek összesen 345 db az alábbi részletezés szerint:
1. Nephrostomiás drenázs katéter 14 Ch 305 db
2. Nephrostómiás pigtail katéter szett 35 db
3. Nephrostómiás pigtail katéter szett kövesedésgátlóval bevont 5 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A csomag kibonthatósága a sterilitás megtartása mellett (Igen/Nem) (Előny, ha
igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Általános katéterek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9. ajánlati rész: Általános katéterek 34.400 db az alábbi részletezés szerint:
1. Dufour katéter 20 Ch 120 db
2. Dufour katéter 22 Ch 130 db
3. Dufour katéter 24 Ch 60 db
4. Couvelaire katéter 18 Ch 5 db
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5. Couvelaire katéter 20 Ch 5 db
6. Couvelaire katéter 22 Ch 5 db
7. Tiemann katéter 8 Ch hosszú ideig benntartható 25 db
8. Tiemann katéter 10 Ch hosszú ideig benntartható 10 db
9. Tiemann katéter 12 Ch hosszú ideig benntartható 5 db
10. Tiemann katéter 16 Ch hosszú ideig benntartható 5 db
11. Nelaton katéter szilikon 6 Ch 30 db
12. Nelaton katéter szilikon 8 Ch 20 db
13. Nelaton katéter 8 Ch 90 db
14. Nelaton katéter 10 Ch 310 db
15. Nelaton katéter 12 Ch 320 db
16. Nelaton katéter 14Ch 4 290 db
17. Nelaton katéter 16 Ch 12 830 db
18. Nelaton katéter 18 Ch 6 550 db
19. Nelaton katéter 20 Ch 2 370 db
20. Nelaton katéter 22 Ch 610 db
21. Nealaton katéter 24 Ch 160 db
22. Tiemann katéter 12 Ch 10 db
23. Tiemann katéter 14 Ch 30 db
24. Tiemann katéter 16 Ch 40 db
25. Tiemann katéter 18 Ch 30 db
26. Tiemann katéter 20 Ch 10 db
27. Katéterdugó 2 000 db
28. Nelaton katéter egyszer használatos 8 Ch 100 db
29. Nelaton katéter egyszer használatos 10 Ch 100 db
30. Nelaton katéter egyszer használatos 12 Ch 100 db
31. Nelaton katéter egyszer használatos 14 Ch 100 db
32. Nelaton katéter egyszer használatos 16 Ch 100 db
33. Nelaton katéter egyszer használatos 18 Ch 100 db
34. Női katéter 12 Ch 100 db
35. Női katéter 14 Ch 100 db
36. Női katéter 16 Ch 300 db
37. Pezzer katéter 14 Ch 5 db
38. Pezzer katéter 16 Ch 12 db
39. Pezzer katéter 18 Ch 79 db
40. Pezzer katéter 24 Ch 8 db
41. Pezzer katéter 26 Ch 10 db
42. Pezzer katéter 28 Ch 10 db
43. Pezzer katéter 30 Ch 25 db
44. Pezzer katéter 32 Ch 23 db
45. Pezzer katéter 34 Ch 27 db
46. Pezzer katéter 36 Ch 1 db
47. Pezzer katéter 38 Ch 5 db
48. Malecot katéter 26 Ch 8 db
49. Malecot katéter 28 Ch 1 db
50. Malecot katéter 22 Ch 20 db
51. Tieman katéter egyszer használatos 8 Ch 100 db
52. Tieman katéter egyszer használatos 10 Ch 100 db
53. Tieman katéter egyszer használatos 12 Ch 100 db
54. Tieman katéter egyszer használatos 14 Ch 200 db
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55. Tieman katéter egyszer használatos 16 Ch 100 db
56. Tieman katéter egyszer használatos 18 Ch 100 db
57. Tieman katéter egyszer használatos 20 Ch 100 db
58. Tieman katéter egyszer használatos 22 Ch 100 db
59. Tieman katéter egyszer használatos 24 Ch 100 db
60. Uréter katéter zárt végű 3 Ch 100 db
61. Uréter katéter zárt végű 4 Ch 400 db
62. Uréter katéter zárt végű 5 Ch 300 db
63. Uréter katéter zárt végű 7 Ch 6 db
64. Uréter katéter nyitott végű 5 Ch 10 db
65. Uréter katéter nyitott végű 6 Ch 580 db
66. Tiemann katéter ballon nélkül 12 Ch 100 db
67. Tiemann katéter ballon nélkül 14 Ch 100 db
68. Tiemann katéter ballon nélkül 16 Ch 100 db
69. Tiemann katéter ballon nélkül 18 Ch 100 db
70. Tiemann katéter ballon nélkül 20 Ch 100 db
71. Tiemann katéter ballon nélkül 22 Ch 100 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A csomag kibonthatósága a sterilitás megtartása mellett (Igen/Nem) (Előny, ha
igen) 10
2 Luer lock-os csatlakozási lehetőség megléte (Igen/Nem) (Előny, ha igen) 10
3 Mandrin megléte (Igen/Nem) (Előny, ha igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Trokár katéterek
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10. ajánlati rész: Trokár katéterek összesen 306 db az alábbi részletezés szerint:
1. Trokár katéter 10 Ch 4 db
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2. Trokár katéter 12 Ch 1 db
3. Trokár katéter 14 Ch 3 db
4. Trokár katéter 18 Ch 8 db
5. Trokár katéter 20 Ch 11 db
6. Trokár katéter 24 Ch 11 db
7. Trokár katéter 28 Ch 268 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A csomag kibonthatósága a sterilitás megtartása mellett (Igen/Nem) (Előny, ha
igen) 10
2 a A tubus disztális végén atraumatikus eldolgozás (Igen/Nem) (Előny, ha igen) 10
3 Proximális vég lépcsőzetes csatlakozási lehetősége (Igen/Nem) (Előny, ha igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Leszívó katéterek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
11. ajánlati rész: Leszívó katéterek összesen 111.700 db az alábbi részletezés szerint:
1. Leszívó katéter 6 Ch 100 db
2. Leszívó katéter 8 Ch 700 db
3. Leszívó katéter 10 Ch 3 100 db
4. Leszívó katéter 12 Ch 1 800 db
5. Leszívó katéter 14 Ch 16 000 db
6. Leszívó katéter 16 Ch 78 200 db
7. Leszívó katéter 18 Ch 11 400 db
8. Leszívó katéter 20 Ch 400 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(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 A csomag kibonthatósága a sterilitás megtartása mellett (Igen/Nem) (Előny, ha
igen) 15
2 A tubus disztális végén atraumatikus eldolgozás (Igen/Nem) (Előny, ha igen) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Külső drenázs készlet konszignációs rakt. üzemelt.
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
12. ajánlati rész: Külső drenázs készlet konszignációs raktár üzemeltetésével összesen 16 db az alábbi részletezés
szerint:
1. Külső lumbális drenázs rendszer 16 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A csomag kibonthatósága a sterilitás megtartása mellett (Igen/Nem) (Előny, ha
igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevő köteles ajánlatkérő székhelyén (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) konszignációs raktárat
biztosítani. Konszignációs raktárra vonatkozó alapelv: A specifikációban szereplő valamennyi tétel esetében
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kötelező az Ajánlatkérő felhasználó osztályával egyeztetett összetételű és darabszámú konszignációs raktárkészlet
biztosítása.
II.2.1)
Elnevezés: Idegsebészeti katéterek konszignációs rakt. üzem.
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
13. ajánlati rész: Idegsebészeti katéterek konszignációs raktár üzemeltetésével összesen 13 db az alábbi
részletezés szerint:
1. Ventrikuláris katéter egyenes 2 db
2. Programozható szelep 1 db
3. Programozható szelep + reservoir 2 db
4. Ventrikuláris katéter 6 cm -es 1 db
5. Ventrikuláris katéter 7 cm - es 1 db
6. Lumbo - Peritoneális katéter készlet 1 db
7. Peritoneális katéter 4 db
8. Katéter csatlakozó 1 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A csomag kibonthatósága a sterilitás megtartása mellett (Igen/Nem) (Előny, ha
igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevő köteles ajánlatkérő székhelyén (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) konszignációs raktárat
biztosítani. Konszignációs raktárra vonatkozó alapelv: A specifikációban szereplő valamennyi tétel esetében
kötelező az Ajánlatkérő felhasználó osztályával egyeztetett összetételű és darabszámú konszignációs raktárkészlet
biztosítása.
II.2.1)
Elnevezés: Antibiotikum tart. idegseb. kat. konsz. rakt. üz.
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
14. ajánlati rész: Antibiotikum tartalmú idegsebészeti katéterek konszignációs raktár üzemeltetésével összesen 9
db az alábbi részletezés szerint:
1. Katéter készlet 4 db
2. Programozható szelep 3 db
3. Ventrikuláris katéter 1 db
4. Peritoneális katéter 1 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kórház – a betegellátás változásából adódóan – a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevő köteles ajánlatkérő székhelyén (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) konszignációs raktárat
biztosítani. Konszignációs raktárra vonatkozó alapelv: A specifikációban szereplő valamennyi tétel esetében
kötelező az Ajánlatkérő felhasználó osztályával egyeztetett összetételű és darabszámú konszignációs raktárkészlet
biztosítása.
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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 206 - 536106
(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: Hosszú ideig benntartható cvc szettek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 020499 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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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: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Dialysis / apheresis katéter szettek
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Medifair Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12584187243
Postai cím: Badacsony Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: info@medifair.hu
Telefon: +36 13626246
Internetcím(ek): (URL) www.medifair.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2784000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Port katéter szettek konszignációs rakt. üzemelt.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 020499 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Koraszülött és gyermekellátás katéterei
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: 10240616242
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Telefon: +36 14223700
Internetcím(ek): (URL) www.cppbudapest.hu
Fax: +36 14223708
A nyertes ajánlattevő 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: 400995
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
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Intraortikus ballonkat. szett konszign. rakt. üzem
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: 10240616242
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Telefon: +36 14223700
Internetcím(ek): (URL) www.cppbudapest.hu
Fax: +36 14223708
A nyertes ajánlattevő 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: 3430000
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. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Embolectómiás katéterek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 020499 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Endourológiai katéterek
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:
2021/12/28 (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: Endo-Plus-Service Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13140072242
Postai cím: Marcell Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
E-mail: es@endoservice.hu
Telefon: +36 14121998
Internetcím(ek): (URL) www.endoservice.hu
Fax: +36 14121999
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: 14538500
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
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Nephrostómiás katéterek
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:
2021/12/28 (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: Endo-Plus-Service Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13140072242
Postai cím: Marcell Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
E-mail: es@endoservice.hu
Telefon: +36 14121998
Internetcím(ek): (URL) www.endoservice.hu
Fax: +36 14121999
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: 6133500
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
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Általános katéterek
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:
2021/12/28 (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: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: 10240616242
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Telefon: +36 14223700
Internetcím(ek): (URL) www.cppbudapest.hu
Fax: +36 14223708
A nyertes ajánlattevő 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: 11429865
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. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Trokár katéterek
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: 10240616242
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Telefon: +36 14223700
Internetcím(ek): (URL) www.cppbudapest.hu
Fax: +36 14223708
A nyertes ajánlattevő 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: 1196961
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Leszívó katéterek
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPP-Budapest Kft
Nemzeti azonosítószám: 10240616242
Postai cím: Amerikai út 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: cppbudapest@cppbudapest.hu
Telefon: +36 14223700
Internetcím(ek): (URL) www.cppbudapest.hu
Fax: +36 14223708
A nyertes ajánlattevő 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: 4536100
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: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Külső drenázs készlet konszignációs rakt. üzemelt.
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEDIGEMM Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22979618242
Postai cím: Istvánffy Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: magdi.krizsan@medigemm.eu
Telefon: +36 202931183
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17805068
A nyertes ajánlattevő kkv igen
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: 880000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Idegsebészeti katéterek konszignációs rakt. üzem.
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEDIGEMM Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22979618242
Postai cím: Istvánffy Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: magdi.krizsan@medigemm.eu
Telefon: +36 202931183
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17805068
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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: 1117000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 14 Elnevezés: Antibiotikum tart. idegseb. kat. konsz. rakt. üz.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 020499 (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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

115

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:
44/2015. (XI.02.) MvM rendelet 18. §
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
1. 3. 6. rész: kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont]
14. rész: nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont];
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma:
2. rész: MEDIFAIR Kft (1222 Budapest, Badacsony u. 9.) adószám: 12584187-2-43
4. rész: CPP-BUDAPEST Kft (1145 Budapest, Amerikai út 33.) adószám: 10240616-2-42
5. rész: CPP-BUDAPEST Kft (1145 Budapest, Amerikai út 33.) adószám: 10240616-2-42
7. rész: Endo-Plus-Service Kft (1162 Budapest, Marcell utca 15.) adószám: 13140072-2-42
8. rész: Endo-Plus-Service Kft (1162 Budapest, Marcell utca 15.) adószám: 13140072-2-42
9. rész: CPP-BUDAPEST Kft (1145 Budapest, Amerikai út 33.) adószám: 10240616-2-42
10. rész: CPP-BUDAPEST Kft (1145 Budapest, Amerikai út 33.) adószám: 10240616-2-42
11. rész: CPP-BUDAPEST Kft (1145 Budapest, Amerikai út 33.) adószám: 10240616-2-42
12. rész: MEDIGEMM Hungary Kft (1147 Budapest, Istvánffy u. 9. B.ép. 3/15.) adószám: 22979618-2-42
13. rész: MEDIGEMM Hungary Kft (1147 Budapest, Istvánffy u. 9. B.ép. 3/15.) adószám: 22979618-2-42
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma, részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
1. rész: Premier G. Med Cardio Kft (1026 Budapest Hidász Utca 1.) adószám: 14772423-2-41
2. rész: MEDIFAIR Kft (1222 Budapest, Badacsony u. 9.) adószám: 12584187-2-43
3. rész: Premier G. Med Cardio Kft (1026 Budapest Hidász Utca 1.) adószám: 14772423-2-41
4. rész: CPP-BUDAPEST Kft (1145 Budapest, Amerikai út 33.) adószám: 10240616-2-42
5. rész: CPP-BUDAPEST Kft (1145 Budapest, Amerikai út 33.) adószám: 10240616-2-42
6. rész: Hoszpiseb Kft (1126 Budapest Böszörményi Út 30-32. AB ép. III lph. II/2.) adószám: 25189885-2-43
7. rész: Endo-Plus-Service Kft (1162 Budapest, Marcell utca 15.) adószám: 13140072-2-42
COOK Medical Hungary Kft (1138 Budapest Népfürdő utca 22., B ép., 13. em.) adószám: 14480780-2-41
8. rész: Endo-Plus-Service Kft (1162 Budapest, Marcell utca 15.) adószám: 13140072-2-42
COOK Medical Hungary Kft (1138 Budapest Népfürdő utca 22., B ép., 13. em.) adószám: 14480780-2-41
9. rész: CPP-BUDAPEST Kft (1145 Budapest, Amerikai út 33.) adószám: 10240616-2-42
COOK Medical Hungary Kft (1138 Budapest Népfürdő utca 22., B ép., 13. em.) adószám: 14480780-2-41
10. rész: CPP-BUDAPEST Kft (1145 Budapest, Amerikai út 33.) adószám: 10240616-2-42
11. rész: CPP-BUDAPEST Kft (1145 Budapest, Amerikai út 33.) adószám: 10240616-2-42
12. rész: MEDIGEMM Hungary Kft (1147 Budapest, Istvánffy u. 9. B.ép. 3/15.) adószám: 22979618-2-42
13. rész: MEDIGEMM Hungary Kft (1147 Budapest, Istvánffy u. 9. B.ép. 3/15.) adószám: 22979618-2-42
d.) Az Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
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: A jogorvoslattal kapcs.
a Kbt. 148§-a az irányadó.
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:
2022/01/04 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

117

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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BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26766/2021)
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: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23024216241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huj Edina
Telefon: +36 305846728
E-mail: huj.edina@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23501894244
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huj Edina
Telefon: +36 305846728
E-mail: huj.edina@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12165814244
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huj Edina
Telefon: +36 305846728
E-mail: huj.edina@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
Hivatalos név: FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete
Nemzeti azonosítószám: 19621315143
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huj Edina
Telefon: +36 305846728
E-mail: huj.edina@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fdsz.org
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huj Edina
Telefon: +36 305846728
E-mail: huj.edina@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
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
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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 beszerzése 2022.01.01-2022.12.31.
Hivatkozási szám: EKR001239362021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású villamos energia szállítása az ajánlatkérők részére 2022.01.01.-2022.12.31. közötti
időszakban, 50.745.479 kWh mennyiségben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3503467870 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése 2022.01.01-2022.12.31.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia szállítása az ajánlatkérők részére 2022.01.01.-2022.12.31. közötti
időszakban, 50.745.479 kWh mennyiségben.
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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 igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérők a II. 2.4.) pontban megadott mennyiségtől pozitív irányban 30%-kal
pótdíjmentesen eltérhetnek.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő az értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy az áru jogszabályokban meghatározott
és körülhatárolható szabványtermék, és további minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 201 - 522133
(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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Villamos energia beszerzése 2022.01.01-2022.12.31.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22742933244
Postai cím: Szmolnyica Sétány 6/5
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: kfarago@cyeb.hu
Telefon: +36 309581892
Internetcím(ek): (URL) www.cyeb.hu
Fax: +36 26200293
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: 3503467870
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
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:
1., Elmű-Émász Kft.( 1132 Bp., Váci út 72-74.), adószám: 12928130-2-44;
2., E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt., (1117 Bp., Infopark Sétány 1.), adószám:
25343502-2-44;
3., CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.), adószám:
22742933-2-44;
4. Audax Renewables Kft. (1134 Bp., Váci út 17.), adószám: 24765648-2-44.
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 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:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós 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
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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Cegléd Város Önkormányzata (26706/2021)
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: Cegléd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731230213
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gujka Attila
Telefon: +36 53511429
E-mail: gujka.attila@cegledph.hu
Fax: +36 53511406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cegled.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Köztisztasági és hóeltakarítási feladatok, Cegléd
Hivatkozási szám: EKR001099652021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

126

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90610000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Cegléd város köztisztasági és hóeltakarítási feladatainak ellátása 4 évre.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 448925340 (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: Köztisztasági és hóeltakarítási feladatok, Cegléd
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90612000-0

További tárgyak:

90620000-9

Kiegészítő szójegyzék

90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Cegléd város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cegléd város közigazgatási területén helyi közutak, kerékpárutak, gyalogátkelőhelyek, gyalogjárdák, parkolók,
buszmegállók, hidak gépi illetve kézi seprése, portalanítása, sármentesítése, téli üzemeltetése; az üzemeltetett
területen lévő kézi hulladékgyűjtők ürítése, karbantartása az alábbi mennyiségekkel:
A) Takarítás: a) kiemelt szegély mellett 1) 6 alkalom/hét 19.372 m2, 2) 3 alkalom/hét 12.744 m2, 3) 2 alkalom/hét
18.760 m2, 4) 1 alkalom/hét 27.748 m2; b) járdák, parkolók, szervizút 1) 6 alkalom/hét 20.834 m2, 2) 3 alkalom/hét
15.401 m2, 3) 2 alkalom/hét 3.557 m2, 4) 1 alkalom/hét 40.765 m2; c) kerékpárutak 1 alkalom/hét 35.332 m2 (azaz
takarítás összesen: 194.513 m2).
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B) Téli üzemeltetés: a) szórás+hóekézés 1) szilárd burkolatú utak 371.685 m2, 2) járdák, parkolók, szerviz
utak 74.601 m2, 3) kerékpárutak 41.000 m2; b) csak hóekézés szilárd burkolatú utakon 263.016 m2 (azaz téli
üzemeltetés mennyisége: 750.302 m2).
A részletes feladatokat 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 kritérium – 1 1. Az M2.1) alkalmassági követelménynél bemutatott felsőfokú környezetvédelmi
vagy környezetgazdálkodási szakirányú végzettséggel rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata
(egész hónap) 20
2 2. Ajánlattevő hány fő hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat a szerződés teljesítési időtartama
alatt? (fő) 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:
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempontnál a 36 hónap vagy annál hosszabb, a 2. értékelési részszempont
esetében a 3 fő vagy annál több fő vállalásra egyaránt a maximum pontot adja. Nulla megajánlás is adható
mindkét esetben.
Az ár szempont a nettó ajánlati árat jelenti (Ft/év), 2022-re vonatkozóan.
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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 189 - 491866
(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: Köztisztasági és hóeltakarítási feladatok, Cegléd
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:
2021/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10551150243
Postai cím: Ipar utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: info@elastic91.hu
Telefon: +36 305977621
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: 600320000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 448925340
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevő neve, címe, adószáma:
ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1095 Budapest Ipar utca 2/B.
10551150-2-43
A szerződés végleges összértéke az infláció nélkül számított nettó érték.
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
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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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Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely (26720/2021)
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: Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely
Nemzeti azonosítószám: 15433327122
Postai cím: Kísérleti Utca 10/A
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gachályi András
Telefon: +36 83777520
E-mail: titkarsag@geszkeszthely.hu
Fax: +36 83777520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keszthely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: árubeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001004922021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

133

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés alapján különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése 9 részajánlattételi körben
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 64400718 (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: Alap pékáru
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15811100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vevő 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. és 8360 Keszthely, Gagarin
u. 2-4. szám alatti konyhái.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint: 1. rész: Alap pékáru – 2414 kg, 111930 db. Ajánlatkérő tájékoztatja
a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé,
de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a
megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell. A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

134

minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő
kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai
előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak
eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie
a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával
kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú
határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék,
hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen
jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét
képezi a fenti termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő
fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját megelőzően legalább 2 munkanappal
korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudja-e az eseti megrendelésben meghatározott
termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani. Az 1. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja,
hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását
köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU
illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot
érti). A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat tartalmazza. Az ajánlatkérő előírja valamennyi rész esetében, hogy a szállított termékeknek
átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági időtartam minimum 2/3-ával. Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy
az 1. rész Alap pékáru esetében kenyérnél 2 nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Péksütemény
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vevő 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. és 8360 Keszthely, Gagarin
u. 2-4. szám alatti konyhái.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint: 2. rész: Péksütemény 36 kg, 40793 db. Ajánlatkérő tájékoztatja a
gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
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védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé,
de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a
megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell. A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő
kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai
előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak
eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie
a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával
kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú
határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék,
hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen
jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét
képezi a fenti termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő
fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját megelőzően legalább 2 munkanappal
korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudja-e az eseti megrendelésben meghatározott
termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani. A 2. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja,
hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását
köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU
illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot
érti). A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat tartalmazza. Az ajánlatkérő előírja valamennyi rész esetében, hogy a szállított termékeknek
átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági időtartam minimum 2/3-ával. Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy
a termékeknek 2. rész Péksütemény a pékárunál 1 nap,
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Füszért áru
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15851100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vevő 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. és 8360 Keszthely, Gagarin
u. 2-4. szám alatti konyhái.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált termékfelsorolás és
mennyiségek, valamint az alábbiak szerint: 3. rész: Fűszért áru 11210 db, 5339 l, 34588 kg. Ajánlatkérő tájékoztatja
a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé,
de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a
megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell. A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől – Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő
kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai
előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak
eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie
a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával
kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú
határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék,
hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen
jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét
képezi a fenti termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő
fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját megelőzően legalább 2 munkanappal
korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudja-e az eseti megrendelésben meghatározott
termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani. A 3. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja,
hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását
köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU
illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot
érti). A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat tartalmazza. Az ajánlatkérő előírja valamennyi rész esetében, hogy a szállított termékeknek
átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági időtartam minimum 2/3-ával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermék
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15500000-3
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További tárgyak:
15511000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vevő 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. és 8360 Keszthely, Gagarin
u. 2-4. szám alatti konyhái.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint: 4. rész: Tej és tejtermékek: 25218 db,17306 doboz, 6968 kg, 15076
liter. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel
összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. A műszaki követelmények részben
meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a
jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot
ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben
megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek
megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben
meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az
ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek
adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési
Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „ „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott
műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún.
biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a
beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként
szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő
lerakása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját
megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudjae az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani.
A 4. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék
gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az adott
termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék
jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti). A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentumok II. fejezete illetve a kereskedelmi táblázat tartalmazza. Az ajánlatkérő előírja valamennyi rész
esetében, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági időtartam minimum
2/3-ával. Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy a termékeknek 4. rész Tej és tejtermékek esetében: friss tej 4 nap
fogyaszthatósági időtartammal kell rendelkezniük.
(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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

138

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vevő 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. és 8360 Keszthely, Gagarin
u. 2-4. szám alatti konyhái.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint: 5. rész: Mirelit áru: 15901 kg, Ajánlatkérő tájékoztatja a
gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű , típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé,
de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a
megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell. A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő
kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai
előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak
eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie
a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával
kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009
számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó
ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek,
azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és
jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű
teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is. A nyertes
ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját megelőzően
legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudja-e az eseti
megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani. A részletes
műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a kereskedelmi
táblázat tartalmazza. Az ajánlatkérő előírja valamennyi rész esetében, hogy a szállított termékeknek átadáskor
rendelkezniük kell a felhasználhatósági időtartam minimum 2/3-ával.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Hús, hentesáru
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15110000-2

További tárgyak:
15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vevő 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. és 8360 Keszthely, Gagarin
u. 2-4. szám alatti konyhái.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint: 6 rész: Hús, hentesáru: 2102 db, 84.783 kg Ajánlatkérő tájékoztatja
a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé,
de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a
megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell. A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő
kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai
előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak
eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie
a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával
kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú
határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék,
hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen
jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét
képezi a fenti termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő
fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját megelőzően legalább 2 munkanappal
korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudja-e az eseti megrendelésben meghatározott
termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani. A 6. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja,
hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását
köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU
illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot
érti). A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat tartalmazza. Az ajánlatkérő előírja valamennyi rész esetében, hogy a szállított termékeknek
átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági időtartam minimum 2/3-ával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tojás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vevő 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. és 8360 Keszthely, Gagarin
u. 2-4. szám alatti konyhái.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint: 7 rész: Tojás: 31835 db, Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági
szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé,
de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a
megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell. A műszaki
követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások.
Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék
megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő
előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb
szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre
tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési
dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára:
„A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési
igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen
eljárás tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a
fenti termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles
az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban
jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudja-e az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes
körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani. A 7. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő
ajánlatában valamennyi megajánlott termék gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni
(gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti). A részletes
műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a kereskedelmi
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táblázat tartalmazza. Az ajánlatkérő előírja valamennyi rész esetében, hogy a szállított termékeknek átadáskor
rendelkezniük kell a felhasználhatósági időtartam minimum 2/3-ával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Friss zöldség, gyümölcs
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vevő 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. és 8360 Keszthely, Gagarin
u. 2-4. szám alatti konyhái.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint: 8 rész: Friss zöldség, gyümölcs: 27300 kg, 699 db, 1742 csom.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel
összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. A műszaki követelmények részben
meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a
jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot
ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben
megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek
megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban
leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egymeghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti
termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az
eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban
jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudja-e az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes
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körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani. A 8. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő
ajánlatában valamennyi megajánlott termék gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni
(gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó
esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti). A részletes
műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a kereskedelmi
táblázat tartalmazza. Az ajánlatkérő előírja valamennyi rész esetében, hogy a szállított termékeknek átadáskor
rendelkezniük kell a felhasználhatósági időtartam minimum 2/3-ával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Burgonya
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03212100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vevő 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. és 8360 Keszthely, Gagarin
u. 2-4. szám alatti konyhái.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint: 9 rész: Burgonya:11984kg, Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági
szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé,
de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a
megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell. A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő
kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai
előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak
eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie
a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával
kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú
határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egymeghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői
beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék,
hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen
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jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét
képezi a fenti termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő
fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját megelőzően legalább 2 munkanappal
korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudja-e az eseti megrendelésben meghatározott
termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani. A 9. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja,
hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását
köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU
illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot
érti). A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat tartalmazza. Az ajánlatkérő előírja valamennyi rész esetében, hogy a szállított termékeknek
átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági időtartam minimum 2/3-ával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 206 - 536117
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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: Rész száma: 1 Elnevezés: Alap pékáru
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 019277 (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
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A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Péksütemény
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 019277 (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: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Füszért áru
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:
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2021/12/28 (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: Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10378876214
Postai cím: Klapka Gy. Utca 14
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL) https://halker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18940717
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tej, tejtermék
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)
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Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469012241
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11521629
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Mirelit áru
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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
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:
2021/12/28 (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: Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10378876214
Postai cím: Klapka Gy. Utca 14
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL) https://halker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4755463
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
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A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Hús, hentesáru
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:
2021/12/28 (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: Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10378876214
Postai cím: Klapka Gy. Utca 14
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL) https://halker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19500655
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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tojás
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63578402
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: 1050539
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
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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: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Friss zöldség, gyümölcs
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63578402
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: 6977888
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. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Burgonya
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14492846242
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63578402
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: 1653827
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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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:
Alap pékáru (1)
Nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Péksütemény (2)
Nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Fűszert áru (3)
Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 8630 Balatonboglár,
Klapka Gy. utca 14. 10378876-2-14
Nyertes ajánlattevő:
Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 8630 Balatonboglár,
Klapka Gy. utca 14. 10378876-2-14
Tej, tejtermék (4)
"ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1052 Budapest, Régi posta utca 12. 1.em. 1/A.
11469012-2-41
Sió-Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8600 Siófok, Május 1. utca 0306/30
14661323-2-14
Nyertes ajánlattevő:
"ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1052 Budapest, Régi posta utca 12. 1.em. 1/A.
11469012-2-41
Mirelit áru (5)
Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 8630 Balatonboglár,
Klapka Gy. utca 14. 10378876-2-14
Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A.
Nyertes ajánlattevő:
Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 8630 Balatonboglár,
Klapka Gy. utca 14. 10378876-2-14
Hús, hentesáru (6)
Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 8630 Balatonboglár,
Klapka Gy. utca 14. 10378876-2-14
Nyertes ajánlattevő:
Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 8630 Balatonboglár,
Klapka Gy. utca 14. 10378876-2-14
Tojás (7)
MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1157 Budapest, Nyírpalota ut 5.
fszt. 2. 14492846-2-42
Nyertes ajánlattevő:
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MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1157 Budapest, Nyírpalota ut 5.
fszt. 2. 14492846-2-42
Friss zöldség, gyümölcs (8)
MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1157 Budapest, Nyírpalota ut 5.
fszt. 2. 14492846-2-42
Móraprizma Szövetkezet 6782 Mórahalom, Gerle Imre utca 8. 11819699-2-06
Nyertes ajánlattevő:
MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1157 Budapest, Nyírpalota ut 5.
fszt. 2. 14492846-2-42
Burgonya (9)
MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1157 Budapest, Nyírpalota ut 5.
fszt. 2. 14492846-2-42
Móraprizma Szövetkezet 6782 Mórahalom, Gerle Imre utca 8. 11819699-2-06
Nyertes ajánlattevő:
MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1157 Budapest, Nyírpalota ut 5.
fszt. 2. 14492846-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)
bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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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Heves Megyei Vízmű Zűrtkörűen Működő Részvénytársaság (26455/2021)
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: Heves Megyei Vízmű Zűrtkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11164810210
Postai cím: Hadnagy Utca 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 1111111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hmvizmurt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.hmvizmurt.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: Közszolgáltató
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: Víz
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zártvégű pénzügyi lízing
Hivatkozási szám: EKR000931072021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

157

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 213976550 (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:
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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: Pick-up 4x4 tgk
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szipla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to vagy alatti tehergépkocsik
esetén 5 év fix az ajánlatadás napján maximum 5,2 %/év 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 25
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: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szipla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor,
nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a
felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem
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és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,
továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to vagy alatti tehergépkocsik
esetén 5 év fix az ajánlatadás napján maximum 5,2 %/év 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 25
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: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szipla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
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9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor,
nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a
felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem
és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,
továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to vagy alatti tehergépkocsik
esetén 5 év fix az ajánlatadás napján maximum 5,2 %/év 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 25
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: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34100000-8
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor,
nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a
felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem
és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,
továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to vagy alatti tehergépkocsik
esetén 5 év fix az ajánlatadás napján maximum 5,2 %/év 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 25
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: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor,
nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a
felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem
és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,
továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
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biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to vagy alatti tehergépkocsik
esetén 5 év fix az ajánlatadás napján maximum 5,2 %/év 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 25
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: Billenő platós tgk. 19 to-ig
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
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pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor,
nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a
felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem
és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,
továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to feletti munkagépek, tgk.
esetén 5 év maximum az ajánlatadás napján maximum fix 4,9 %/év kamat 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 25
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: Tgk. Szippantós felépítménnyel
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
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1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor,
nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a
felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem
és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,
továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to feletti munkagépek, tgk.
esetén 5 év maximum az ajánlatadás napján maximum fix 4,9 %/év kamat 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 25
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:
II.2.1)
Elnevezés: Árokásó-rakodógép
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

167

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor,
nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a
felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem
és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,
továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to feletti munkagépek, tgk.
esetén 5 év maximum az ajánlatadás napján maximum fix 4,9 %/év kamat 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 25
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: Gumilánctalpas mini forgó kotró
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor,
nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a
felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem
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és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,
továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to feletti munkagépek, tgk.
esetén 5 év maximum az ajánlatadás napján maximum fix 4,9 %/év kamat 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 25
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: Teleszkópos rakodógép
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
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9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor,
nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a
felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem
és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,
továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to feletti munkagépek, tgk.
esetén 5 év maximum az ajánlatadás napján maximum fix 4,9 %/év kamat 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 25
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: Elektromos ágaprító berendezés
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34100000-8
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor,
nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a
felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem
és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,
továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to feletti munkagépek, tgk.
esetén 5 év maximum az ajánlatadás napján maximum fix 4,9 %/év kamat 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 25
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: Hidraulikus cső szanáló berendezés
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megyei települések. A helyszínek teljes listája a II.2.14.
pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 12 részajánlat keretében kívánja beszerezni az alábbi járműveket pénzügyi lízing-konstrukció
keretében:
1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db
2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db
3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db
5. részajánlat: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db
6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db
7. részajánlat: Tgk. Szippantós felépítménnyel 1 db
8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db
9. részajánlat: Gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db
10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db
11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db
12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berendezés 1 db
Lízing konstrukció: - finanszírozás: 5 évig tartó zárt végű pénzügyi lízing, annuitás törlesztési móddal.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű
pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott
havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben
meghatározott feltételek szerint. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy
kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon,
amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor,
nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a
felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és
korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem
és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,
továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő az Ajánlattevő
tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben,
ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő
mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt
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biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a
szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ügyleti kamat (BIRS + kamatfelár) mértéke 3,5 to feletti munkagépek, tgk.
esetén 5 év maximum az ajánlatadás napján maximum fix 4,9 %/év kamat 55
2 3. Szállítási határidő (min. 10, max. 270 naptári nap) 10
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 25
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 kötelezően vállalt jótállások mértéke részajánlatonként:
1.) Pick Up
5 év
karosszéria 12 év átrozsdásodás ellen
2.) 3 személyes furgon
2 év
6 év átrozsdásodás ellen
3.) Duplafülkés platós
2 év
6 év átrozsdásodás ellen
4.) Szimpla fülkés platós 3 személyes
2 év
6 év átrozsdásodás ellen
5.) Szimpla fülkés bill.platós 3 személyes
2 év
6 év átrozsdásodás ellen
6.) 3 személyes szimpla fülkés billencs 19 to. tgk.
Alváz 1 év teljes körű + 1 év a hajtásláncra
Felépítmény 12 hónap
7.) Szippantós autó
Alváz 1 év teljes körű + 1 év a hajtásláncra
Felépítmény 12 hónap
8.) Kotró rakodógép
12 hónap
9.) Mini kotró
2 év v
10.) Teleszkópos rakodó
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Jótállás 1+2 év (szervíz szolgált. szerződés megléte esetén)
11.) Elektromos ágaprító
12 hónapos
12.) Hidraulikus csőszanáló berendezés
12 hónap
A szállítás időtartama: a szerződéskötéstől számított minimum 10., maximum 270. naptári napig.
Teljesítési helyszínek: . 1. részajánlat: Pick-up 4x4 tgk 1 db (Gyöngyös, Atkári út, vízműtelep) ()
2. 2. részajánlat: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to 1 db (Heves, Gyöngyösi u. 79.)
3.3. részajánlat: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db (Mezőkövesd, Dohány u. 6.) +
4. 4. részajánlat: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to 2 db (Füzesabony, Hunyadi u. 47.)
5. 5. részajánlat: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to 1 db (Gyöngyös, Atkári út, vízműtelep)
6. 6. részajánlat: Billenő platós tgk. 19 to-ig 1 db (Eger, Tulipán tér 3.)
7. 7. részajánlat: Tgk. szippantós felépítménnyel 1 db (Mezőkövesd, Dohány u. 6.)
8. 8. részajánlat: Árokásó-rakodógép 1 db (Mezőkövesd, Dohány u. 6.)
9. 9. részajánlat: gumilánctalpas mini forgó kotró 1 db (Gyöngyös, Atkári út, vízműtelep)
10. 10. részajánlat: Teleszkópos rakodógép 1 db (Gyöngyös, Atkári út, vízműtelep)
11. 11. részajánlat: Elektromos ágaprító berendezés 1 db (Gyöngyös, Atkári út, szennyvíz-telep)
12. 12. részajánlat: Hidraulikus cső szanáló berend. 1 db (Mezőkövesd, Dohány u. 6.)
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: 2021 /S 154 - 408730
(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
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Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Pick-up 4x4 tgk
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 014709 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Dobozos áruszállító tgk 3,5 to
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)
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Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/01 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Raiffeisen Corporate Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12391086441
Postai cím: Váci Út 116-118
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.tomko@raiffeisen.hu
Telefon: +36 305839572
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SHICK-R Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11160579210
Postai cím: Szurdokpart Út 66
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
E-mail: bakos.brigitta@renaultgyongyos.hu
Telefon: +36 205842777
Internetcím(ek): (URL) www.renaultgyongyos.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6843800
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. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Dupla kabinos platós tgk 3,5 to
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:
2021/12/01 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Raiffeisen Corporate Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12391086441
Postai cím: Váci Út 116-118
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.tomko@raiffeisen.hu
Telefon: +36 305839572
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SHICK-R Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11160579210
Postai cím: Szurdokpart Út 66
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
E-mail: bakos.brigitta@renaultgyongyos.hu
Telefon: +36 205842777
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Internetcím(ek): (URL) www.renaultgyongyos.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14642000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Szimpla kabinos platós tgk 3,5 to
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:
2021/12/01 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Raiffeisen Corporate Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12391086441
Postai cím: Váci Út 116-118
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
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Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.tomko@raiffeisen.hu
Telefon: +36 305839572
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SHICK-R Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11160579210
Postai cím: Szurdokpart Út 66
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
E-mail: bakos.brigitta@renaultgyongyos.hu
Telefon: +36 205842777
Internetcím(ek): (URL) www.renaultgyongyos.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13971200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Szimpla kabinos bill. platós 3,5 to
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:
2021/12/01 (éééé/hh/nn)
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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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Raiffeisen Corporate Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12391086441
Postai cím: Váci Út 116-118
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.tomko@raiffeisen.hu
Telefon: +36 305839572
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SHICK-R Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11160579210
Postai cím: Szurdokpart Út 66
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
E-mail: bakos.brigitta@renaultgyongyos.hu
Telefon: +36 205842777
Internetcím(ek): (URL) www.renaultgyongyos.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8518400
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
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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: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Billenő platós tgk. 19 to-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:
2021/12/01 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Raiffeisen Corporate Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12391086441
Postai cím: Váci Út 116-118
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.tomko@raiffeisen.hu
Telefon: +36 305839572
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12003653244
Postai cím: Csonka János Utca 2
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.dorgai@man.eu
Telefon: +36 24520300
Internetcím(ek): (URL) www.man.hu
Fax: +36 24520301
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

182

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: 29565000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Tgk. Szippantós felépítménnyel
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:
2021/12/01 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Raiffeisen Corporate Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12391086441
Postai cím: Váci Út 116-118
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.tomko@raiffeisen.hu
Telefon: +36 305839572
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12003653244
Postai cím: Csonka János Utca 2
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.dorgai@man.eu
Telefon: +36 24520300
Internetcím(ek): (URL) www.man.hu
Fax: +36 24520301
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: 48584420
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Árokásó-rakodógép
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:
2021/12/01 (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
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Raiffeisen Corporate Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12391086441
Postai cím: Váci Út 116-118
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.tomko@raiffeisen.hu
Telefon: +36 305839572
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Tendix Hungária Kereskedelmi - és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 24230524213
Postai cím: Kiss Ernő Utca 33/b
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: tendix@tendix.hu
Telefon: +36 205567725
Internetcím(ek): (URL) www.tendix.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18900000
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:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Gumilánctalpas mini forgó kotró
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:
2021/12/01 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Raiffeisen Corporate Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12391086441
Postai cím: Váci Út 116-118
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.tomko@raiffeisen.hu
Telefon: +36 305839572
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: TERRA Hungária Építőgép Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11870979243
Postai cím: Ócsai Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
E-mail: n.schwarcz@terra-world.com
Telefon: +36 303340776
Internetcím(ek): (URL) www.terra-world.com/hu
Fax: +36 24525431
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: 10001730
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: Rész száma: 10 Elnevezés: Teleszkópos rakodógép
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 014709 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 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
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
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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: 11 Elnevezés: Elektromos ágaprító berendezés
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:
2021/12/01 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Raiffeisen Corporate Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12391086441
Postai cím: Váci Út 116-118
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.tomko@raiffeisen.hu
Telefon: +36 305839572
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10668586209
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Internetcím(ek): (URL) www.kite.hu
Fax: +36 54480203
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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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: 19450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 12 Elnevezés: Hidraulikus cső szanáló berendezés
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:
2021/12/01 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Raiffeisen Corporate Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12391086441
Postai cím: Váci Út 116-118
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.tomko@raiffeisen.hu
Telefon: +36 305839572
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Tendix Hungária Kereskedelmi - és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 24230524213
Postai cím: Kiss Ernő Utca 33/b
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: tendix@tendix.hu
Telefon: +36 205567725
Internetcím(ek): (URL) www.tendix.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43500000
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:
1 - Pick-up 4x4 tgk számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Az eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot. ;
10 - Teleszkópos rakodógép számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pont].
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) pont alapján az alábbi részek vonatkozásában a nyertes
ajánlattevők adószáma/adóazonosító jele:
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• 2. részajánlat tekintetében a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118, adószám:
12391086-4-41) és a SHICK-R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 66.,
adószám: 11160579-2-10)
• 3. részajánlat tekintetében a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118, adószám:
12391086-4-41) és a SHICK-R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 66.,
adószám: 11160579-2-10)
• 4. részajánlat tekintetében a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118, adószám:
12391086-4-41) és a SHICK-R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 66.,
adószám: 11160579-2-10)
• 5. részajánlat tekintetében a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118, adószám:
12391086-4-41) és a SHICK-R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 66.,
adószám: 11160579-2-10)
• 6. részajánlat tekintetében a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118, adószám:
12391086-4-41) és a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Csonka János u. 2.,
adószám: 12003653-2-44)
• 7. részajánlat tekintetében a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118, adószám:
12391086-4-41) és a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Csonka János u. 2.,
adószám: 12003653-2-44)
• 8. részajánlat tekintetében a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118, adószám:
12391086-4-41) és a TENDIX HUNGÁRIA Kereskedelmi Műszaki Szolgáltató Kft. (2200 Vecsés, Kiss Ernő u.
33/B, adószám: 24230524-2-13)
• 9. részajánlat tekintetében a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118, adószám:
12391086-4-41) és a TERRA Hungária Építőgép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1239 Budapest, Ócsai utca
1-3., adószám: 11870979-2-43)
• 10. részajánlat tekintetében a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118, adószám:
12391086-4-41) és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4181 Nádudvar, Bem József u.
1., adószám: 10668586-2-09)
• 11. részajánlat tekintetében a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118, adószám:
12391086-4-41) és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4181 Nádudvar, Bem József u.
1., adószám: 10668586-2-09)
• 12. részajánlat tekintetében a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118, adószám:
12391086-4-41) és a TENDIX HUNGÁRIA Kereskedelmi Műszaki Szolgáltató Kft. (2200 Vecsés, Kiss Ernő u.
33/B, adószám: 24230524-2-13)
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 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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
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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
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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NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (26646/2021)
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: NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13102463213
Postai cím: Szent István Út 133.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Volenszki József
Telefon: +36 29560290
E-mail: kintevoseg.dabas@nhsz.hu
Fax: +36 29363242
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszokot.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szelektíven gyűjtött hulladék válogatása 2021-2023
Hivatkozási szám: EKR001397422021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szelektíven gyűjtött hulladék válogatás ellátása hulladékkezelő létesítményben A válogatandó hulladék
mennyisége előreláthatóan 1800-2000 tonna.
A szolgáltatás ellátása az alábbiak szerint
Munkanapokon 2021. decembertől 2022. februárig, továbbá 2022. szeptembertől 2023. júniusig délelőtt,
2021.12.01-től 2023.06.30-ig között délután minimum 9 fővel 8 órában
A szolgáltatás ellátása munkanapokon történik a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
A szolgáltatás ellátásába a süllyesztett válogatószalag aknáinak a takarítása is beletartozik.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 229604400 (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: Szelektíven gyűjtött hulladék válogatása 2021-2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Dabasi Regionális Hulladéklerakó, címe: 2370 Dabas,
Öregországút 0108/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szelektíven gyűjtött hulladék válogatása és bálázása hulladékkezelő létesítményben. A válogatandó hulladék
mennyisége előreláthatóan 1800-2000 tonna.
A szolgáltatás ellátása az alábbiak szerint
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Munkanapokon 2021. decembertől 2022. februárig, továbbá 2022. szeptembertől 2023. júniusig délelőtt,
2021.12.01-től 2023.06.30-ig között délután minimum 9 fővel 8 órában
A szolgáltatás ellátása munkanapokon történik a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
A szolgáltatás ellátásába a süllyesztett válogatószalag aknáinak a takarítása is beletartozik.
(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: Esti szolgáltatás nyújtása, opcionálisan 2021.12.01-től 2023.06.30-ig munkanapokon 9
fővel (alkalmanként 8 órában) a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja
ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére, mivel az ajánlatkérő
igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségű és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg.
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: 2021 /S 218 - 574255
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
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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: szolgáltatási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szász - Till Select Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25706961243
Postai cím: Bocskai Út 52-54. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: szasztillselect@gmail.com
Telefon: +36 205397767
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: CLEAN THE BOARD Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26500249213
Postai cím: Dózsa György Utca 1.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: Atka1289@gmail.com
Telefon: +36 0205397767
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 229604400
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: Clean The Board Kft. (2724 Újlengyel, Dózsa György utca 1. Adószám: 26500249-2-13)
és Szász-Till Select Kft. (1113 Budapest, Bocskai utca 52-54.- fszt. 1., adószám: 25706961-2-43.) közös
ajánlattevők
Nemes Bau Plusz Kft. (9400 Sopron, Somfalvi út 1., adószám: 14292990-2-08)
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 jogorvoslati kérelmek
benyújtásnak határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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
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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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NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (26651/2021)
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: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24999069216
Postai cím: József Attila Út 85
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bencsik Norbert
Telefon: +36 56511450
E-mail: kozbeszerzes.szolnok@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszszolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszszolnok.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x 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: Szelektíven gyűjtött hulladék válogatása 2022
Hivatkozási szám: EKR001495692021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok (papír, műanyag, fém) válogatása engedéllyel rendelkező
hulladékkezelő létesítményben szolgáltatás ellátása 2022. évben, továbbá 2023. január 1. és 2023. június 30.
között
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 238377000 (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: Szelektíven gyűjtött hulladék válogatása 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Újszászi út hrsz 8516
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok (papír, műanyag, fém) válogatása engedéllyel rendelkező
hulladékkezelő létesítményben szolgáltatás ellátása 2022. évben és 2023. január 1-2023. június 30 között. Nyertes
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által tartósan biztosított szelektíven gyűjtött kevert csomagolási hulladék
Megrendelő változó elvárásainak megfelelő frakciók szerinti szétválogatása válogatószalag mellett. A válogatandó
hulladék mennyisége előreláthatóan 1.500.000 kg, mely mennyiség tájékoztató jellegű.
A szolgáltatást Vállalkozó munkanapokon 7:00 -14:00 óra között minimum 6 fővel maximum 11 fővel történik,
továbbá munkanapokon 14:00-22:00, és 22:00-06:00 között végzi fixen 11 fővel. Az előzőek mellett Megrendelő
fixen 78 alkalommal veszi igénybe és opcionálisan további maximum 78 alkalommal hétvégén is megrendelheti
a szolgáltatás ellátását. A hétvégi szolgáltatás nyújtása alkalmanként 8 órában 11 fővel történik a közbeszerzési
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dokumentumokban részletezettek szerint. A szolgáltatás magában foglalja a süllyesztett válogatószalag aknáinak
a takarítását is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Hétvégi szolgáltatás nyújtása, opcionálisan maximum 78 alkalommal (alkalmanként 8
órában) hétvégén történik a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja
ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére, mivel az ajánlatkérő
igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségű és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg.
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: 2021 /S 230 - 605187
(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
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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: szolgáltatási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szász - Till Select Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25706961243
Postai cím: Bocskai Út 52-54. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: szasztillselect@gmail.com
Telefon: +36 205397767
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: CLEAN THE BOARD Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26500249213
Postai cím: Dózsa György Utca 1.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: Atka1289@gmail.com
Telefon: +36 0205397767
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 238377000
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:
Clean the Board Kft. (2724 Újlengyel, Dózsa Gyórgy utca 1., adószáma: 26500249-2-13) és a Szász-Till Select
Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 52-54. fszt. 1., adószáma: 25706961-2-43.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásnak határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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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.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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
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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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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (24646/2021)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretszerződéshulladék elszállítására, kezelésére
Hivatkozási szám: EKR000773922021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

208

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés hátrahagyott vagy illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására, kezelésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 150000000 (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: Bp, Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnokmegye
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: HU11,HU12,HU312,HU313,HU322 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Pest megye, Nógrád
megye, Heves megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés hátrahagyott vagy illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására, kezelésére Budapest, Pest megye,
Nógrád megye, Heves megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén.
A megadott területen található hulladék – beleértve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1)
bekezdés 40a. pontja szerinti nem veszélyes és 48. pontja szerinti veszélyes hulladékot is – összegyűjtése, szükség
szerint a hulladék szelektálása, szállíthatóvá darabolása/tömörítése. A hulladék gépi vagy kézi rakodása. A
hulladék elszállítása, mérlegelése és a hulladékazonosító kód szerinti engedéllyel rendelkező kezelőnek történő
átadása, ártalmatlanítása. Az elvégzett feladatok dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
előírásai szerint. Az elszállítást követően a területen hulladékmentes felszín kialakítása, fotódokumentáció
készítése a hulladékkal borított, majd a megtisztított területről.
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- Megrendelő által megadott koordináták (GPS vagy EOV), település helyrajzi szám, település, utca, házszám
alapján a hulladék beazonosítása, összegyűjtése az ingatlan teljes területén, beleértve – amennyiben az
ingatlanon felépítmény helyezkedik el – az épület minden helyiségéből történő begyűjtést (pincétől a padlásig),
szállításra történő előkészítése (pl.: zsákolás, darabolás, tömörítés), szelektálás, konténerbe, szállítógépjárműre
rakodása. A rakodáshoz szükséges kézi- és gépi munkaerő biztosítása;
- Amennyiben a hulladék típusa azt megkívánja, a szállításhoz ADR minősített csomagolóeszköz biztosítása;
- Hulladék elszállítása lerakóhelyre;
- Hulladék begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek történő dokumentált átadása;
- Az igénybe vett közutakat az esetlegesen lehullott hulladéktól haladéktalanul tisztítani, mentesíteni kell.
Megrendelő a Megrendelést elektronikus formában, e-mailben küldi meg Vállalkozó részére. Ezzel létrejön az
egyedi szerződés és kötelezettség keletkezik a Vállalkozó teljesítésére.
Az elszállítandó hulladék pontos helyének beazonosítása – a Megrendelő által megadott koordináták alapján –
Ajánlattevő feladata.
A Megrendelésben meghatározott illegálisan elhelyezett vagy hátrahagyott hulladék mennyisége Megrendelő
által becsült mennyiség. Ajánlatkérő mindennemű felelősségét kizárja a mennyiségi kalkuláció helyességéért,
és Vállalkozó kalkulációból eredő bárminemű igényéért. Amennyiben a Megrendelésben foglalt feladatok
elvégzése megkívánja, Vállalkozó helyszíni szemlét tart, hogy felmérje a hulladék jellegét és mennyiségét és annak
kezeléséhez, szállításához szükséges erőforrásokat.
A Megrendelés az alábbi adatokat tartalmazza:
- a teljesítés helyszíne (település, hrsz, utca + házszám, GPS vagy EOV koordináták)
- hulladékok megnevezése (azonosító kóddal)
- az elszállítandó hulladék becsült mennyisége (m3)
- az egyedi megrendelés sorszáma, kelte
- vállalkozási keretszerződés száma, kelte
- forrásazonosító és pénzügyi alap
- kapcsolódó projekt megnevezése, PST kódszáma és szerződésazonosítója
- teljesítési határidő
- kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Vállalkozónak és esetlegesen igénybe vett közreműködőinek a szerződés teljes időtartamára érvényes hatósági
engedéllyel kell rendelkezni a szerződés tárgya szerinti hulladék szállítására.
Vállalkozó köteles – a megfelelő személyzettel és eszközökkel – a munkavégzést olyan időpontban megkezdeni,
hogy a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt határidőig a munkát befejezze. A megrendelés és teljesítés
esetén nincs alsó mennyiségi korlát.
Az egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 70.000.000 HUF keretösszegig kerül sor a ténylegesen
jelentkező beszerzési igények (egyedi megrendelések) függvényében. A keretszerződés során az egyedi
megrendelések több részletben, egyenetlen megoszlásban, akár időben egymással párhuzamosan, különböző
helyszíneken megvalósítandó beavatkozási szakaszokra kerülnek megrendelésre.
A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés a nettó 70.000.000 HUF értékhatár eléréséig, de legkésőbb
a szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapig terjedő határozott időtartamig áll fenn, azzal, hogy egy
alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg még rendelkezésre áll.
Megrendelő e határidő lejártáig (illetőleg a keretösszeg kimerüléséig) adhat egyedi megrendelést Vállalkozónak.
Részletek a KD-ban.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Borsod-Abaúj-Zempl, Szabolcs-Szatmár-Bereg,Hajdú-B
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: HU311,HU321,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, SzabolcsSzatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés hátrahagyott vagy illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására, kezelésére Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megye területén.
A megadott területen található hulladék – beleértve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1)
bekezdés 40a. pontja szerinti nem veszélyes és 48. pontja szerinti veszélyes hulladékot is – összegyűjtése, szükség
szerint a hulladék szelektálása, szállíthatóvá darabolása/tömörítése. A hulladék gépi vagy kézi rakodása. A
hulladék elszállítása, mérlegelése és a hulladékazonosító kód szerinti engedéllyel rendelkező kezelőnek történő
átadása, ártalmatlanítása. Az elvégzett feladatok dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
előírásai szerint. Az elszállítást követően a területen hulladékmentes felszín kialakítása, fotódokumentáció
készítése a hulladékkal borított, majd a megtisztított területről.
- Megrendelő által megadott koordináták (GPS vagy EOV), település helyrajzi szám, település, utca, házszám
alapján a hulladék beazonosítása, összegyűjtése az ingatlan teljes területén, beleértve – amennyiben az
ingatlanon felépítmény helyezkedik el – az épület minden helyiségéből történő begyűjtést (pincétől a padlásig),
szállításra történő előkészítése (pl.: zsákolás, darabolás, tömörítés), szelektálás, konténerbe, szállítógépjárműre
rakodása. A rakodáshoz szükséges kézi- és gépi munkaerő biztosítása;
- Amennyiben a hulladék típusa azt megkívánja, a szállításhoz ADR minősített csomagolóeszköz biztosítása;
- Hulladék elszállítása lerakóhelyre;
- Hulladék begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek történő dokumentált átadása;
- Az igénybe vett közutakat az esetlegesen lehullott hulladéktól haladéktalanul tisztítani, mentesíteni kell.
Megrendelő a Megrendelést elektronikus formában, e-mailben küldi meg Vállalkozó részére. Ezzel létrejön az
egyedi szerződés és kötelezettség keletkezik a Vállalkozó teljesítésére.
Az elszállítandó hulladék pontos helyének beazonosítása – a Megrendelő által megadott koordináták alapján –
Ajánlattevő feladata.
A Megrendelésben meghatározott illegálisan elhelyezett vagy hátrahagyott hulladék mennyisége Megrendelő
által becsült mennyiség. Ajánlatkérő mindennemű felelősségét kizárja a mennyiségi kalkuláció helyességéért,
és Vállalkozó kalkulációból eredő bárminemű igényéért. Amennyiben a Megrendelésben foglalt feladatok
elvégzése megkívánja, Vállalkozó helyszíni szemlét tart, hogy felmérje a hulladék jellegét és mennyiségét és annak
kezeléséhez, szállításához szükséges erőforrásokat.
A Megrendelés az alábbi adatokat tartalmazza:
- a teljesítés helyszíne (település, hrsz, utca + házszám, GPS vagy EOV koordináták)
- hulladékok megnevezése (azonosító kóddal)
- az elszállítandó hulladék becsült mennyisége (m3)
- az egyedi megrendelés sorszáma, kelte
- vállalkozási keretszerződés száma, kelte
- forrásazonosító és pénzügyi alap
- kapcsolódó projekt megnevezése, PST kódszáma és szerződésazonosítója
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- teljesítési határidő
- kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Vállalkozónak és esetlegesen igénybe vett közreműködőinek a szerződés teljes időtartamára érvényes hatósági
engedéllyel kell rendelkezni a szerződés tárgya szerinti hulladék szállítására.
Vállalkozó köteles – a megfelelő személyzettel és eszközökkel – a munkavégzést olyan időpontban megkezdeni,
hogy a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt határidőig a munkát befejezze. A megrendelés és teljesítés
esetén nincs alsó mennyiségi korlát.
Az egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 20.000.000 HUF keretösszegig kerül sor a ténylegesen
jelentkező beszerzési igények (egyedi megrendelések) függvényében. A keretszerződés során az egyedi
megrendelések több részletben, egyenetlen megoszlásban, akár időben egymással párhuzamosan, különböző
helyszíneken megvalósítandó beavatkozási szakaszokra kerülnek megrendelésre.
A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés a nettó 20.000.000 HUF értékhatár eléréséig, de legkésőbb
a szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapig terjedő határozott időtartamig áll fenn, azzal, hogy egy
alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg még rendelkezésre áll.
Megrendelő e határidő lejártáig (illetőleg a keretösszeg kimerüléséig) adhat egyedi megrendelést Vállalkozónak.
Részletek a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád,Békés megye
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: HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Keretszerződés hátrahagyott vagy illegálisan
elhelyezett hulladék elszállítására, kezelésére Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye és Békés
megye területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés hátrahagyott vagy illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására, kezelésére Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megye területén.
A megadott területen található hulladék – beleértve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1)
bekezdés 40a. pontja szerinti nem veszélyes és 48. pontja szerinti veszélyes hulladékot is – összegyűjtése, szükség
szerint a hulladék szelektálása, szállíthatóvá darabolása/tömörítése. A hulladék gépi vagy kézi rakodása. A
hulladék elszállítása, mérlegelése és a hulladékazonosító kód szerinti engedéllyel rendelkező kezelőnek történő
átadása, ártalmatlanítása. Az elvégzett feladatok dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
előírásai szerint. Az elszállítást követően a területen hulladékmentes felszín kialakítása, fotódokumentáció
készítése a hulladékkal borított, majd a megtisztított területről.
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- Megrendelő által megadott koordináták (GPS vagy EOV), település helyrajzi szám, település, utca, házszám
alapján a hulladék beazonosítása, összegyűjtése az ingatlan teljes területén, beleértve – amennyiben az
ingatlanon felépítmény helyezkedik el – az épület minden helyiségéből történő begyűjtést (pincétől a padlásig),
szállításra történő előkészítése (pl.: zsákolás, darabolás, tömörítés), szelektálás, konténerbe, szállítógépjárműre
rakodása. A rakodáshoz szükséges kézi- és gépi munkaerő biztosítása;
- Amennyiben a hulladék típusa azt megkívánja, a szállításhoz ADR minősített csomagolóeszköz biztosítása;
- Hulladék elszállítása lerakóhelyre;
- Hulladék begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek történő dokumentált átadása;
- Az igénybe vett közutakat az esetlegesen lehullott hulladéktól haladéktalanul tisztítani, mentesíteni kell.
Megrendelő a Megrendelést elektronikus formában, e-mailben küldi meg Vállalkozó részére. Ezzel létrejön az
egyedi szerződés és kötelezettség keletkezik a Vállalkozó teljesítésére.
Az elszállítandó hulladék pontos helyének beazonosítása – a Megrendelő által megadott koordináták alapján –
Ajánlattevő feladata.
A Megrendelésben meghatározott illegálisan elhelyezett vagy hátrahagyott hulladék mennyisége Megrendelő
által becsült mennyiség. Ajánlatkérő mindennemű felelősségét kizárja a mennyiségi kalkuláció helyességéért,
és Vállalkozó kalkulációból eredő bárminemű igényéért. Amennyiben a Megrendelésben foglalt feladatok
elvégzése megkívánja, Vállalkozó helyszíni szemlét tart, hogy felmérje a hulladék jellegét és mennyiségét és annak
kezeléséhez, szállításához szükséges erőforrásokat.
A Megrendelés az alábbi adatokat tartalmazza:
- a teljesítés helyszíne (település, hrsz, utca + házszám, GPS vagy EOV koordináták)
- hulladékok megnevezése (azonosító kóddal)
- az elszállítandó hulladék becsült mennyisége (m3)
- az egyedi megrendelés sorszáma, kelte
- vállalkozási keretszerződés száma, kelte
- forrásazonosító és pénzügyi alap
- kapcsolódó projekt megnevezése, PST kódszáma és szerződésazonosítója
- teljesítési határidő
- kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Vállalkozónak és esetlegesen igénybe vett közreműködőinek a szerződés teljes időtartamára érvényes hatósági
engedéllyel kell rendelkezni a szerződés tárgya szerinti hulladék szállítására.
Vállalkozó köteles – a megfelelő személyzettel és eszközökkel – a munkavégzést olyan időpontban megkezdeni,
hogy a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt határidőig a munkát befejezze. A megrendelés és teljesítés
esetén nincs alsó mennyiségi korlát.
Az egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 20.000.000 HUF keretösszegig kerül sor a ténylegesen
jelentkező beszerzési igények (egyedi megrendelések) függvényében. A keretszerződés során az egyedi
megrendelések több részletben, egyenetlen megoszlásban, akár időben egymással párhuzamosan, különböző
helyszíneken megvalósítandó beavatkozási szakaszokra kerülnek megrendelésre.
A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés a nettó 20.000.000 HUF értékhatár eléréséig, de legkésőbb
a szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapig terjedő határozott időtartamig áll fenn, azzal, hogy egy
alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg még rendelkezésre áll.
Megrendelő e határidő lejártáig (illetőleg a keretösszeg kimerüléséig) adhat egyedi megrendelést Vállalkozónak.
Részletek a KD-ban.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Győr-M-Sopr, Kom-Esztergom, Vas, Veszprem, Fejér m
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron megye,
Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye és Fejér megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés hátrahagyott vagy illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására, kezelésére Győr-Moson-Sopron
megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye és Fejér megye területén.
A megadott területen található hulladék – beleértve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1)
bekezdés 40a. pontja szerinti nem veszélyes és 48. pontja szerinti veszélyes hulladékot is – összegyűjtése, szükség
szerint a hulladék szelektálása, szállíthatóvá darabolása/tömörítése. A hulladék gépi vagy kézi rakodása. A
hulladék elszállítása, mérlegelése és a hulladékazonosító kód szerinti engedéllyel rendelkező kezelőnek történő
átadása, ártalmatlanítása. Az elvégzett feladatok dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
előírásai szerint. Az elszállítást követően a területen hulladékmentes felszín kialakítása, fotódokumentáció
készítése a hulladékkal borított, majd a megtisztított területről.
- Megrendelő által megadott koordináták (GPS vagy EOV), település helyrajzi szám, település, utca, házszám
alapján a hulladék beazonosítása, összegyűjtése az ingatlan teljes területén, beleértve – amennyiben az
ingatlanon felépítmény helyezkedik el – az épület minden helyiségéből történő begyűjtést (pincétől a padlásig),
szállításra történő előkészítése (pl.: zsákolás, darabolás, tömörítés), szelektálás, konténerbe, szállítógépjárműre
rakodása. A rakodáshoz szükséges kézi- és gépi munkaerő biztosítása;
- Amennyiben a hulladék típusa azt megkívánja, a szállításhoz ADR minősített csomagolóeszköz biztosítása;
- Hulladék elszállítása lerakóhelyre;
- Hulladék begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek történő dokumentált átadása;
- Az igénybe vett közutakat az esetlegesen lehullott hulladéktól haladéktalanul tisztítani, mentesíteni kell.
Megrendelő a Megrendelést elektronikus formában, e-mailben küldi meg Vállalkozó részére. Ezzel létrejön az
egyedi szerződés és kötelezettség keletkezik a Vállalkozó teljesítésére.
Az elszállítandó hulladék pontos helyének beazonosítása – a Megrendelő által megadott koordináták alapján –
Ajánlattevő feladata.
A Megrendelésben meghatározott illegálisan elhelyezett vagy hátrahagyott hulladék mennyisége Megrendelő
által becsült mennyiség. Ajánlatkérő mindennemű felelősségét kizárja a mennyiségi kalkuláció helyességéért,
és Vállalkozó kalkulációból eredő bárminemű igényéért. Amennyiben a Megrendelésben foglalt feladatok
elvégzése megkívánja, Vállalkozó helyszíni szemlét tart, hogy felmérje a hulladék jellegét és mennyiségét és annak
kezeléséhez, szállításához szükséges erőforrásokat.
A Megrendelés az alábbi adatokat tartalmazza:
- a teljesítés helyszíne (település, hrsz, utca + házszám, GPS vagy EOV koordináták)
- hulladékok megnevezése (azonosító kóddal)
- az elszállítandó hulladék becsült mennyisége (m3)
- az egyedi megrendelés sorszáma, kelte
- vállalkozási keretszerződés száma, kelte
- forrásazonosító és pénzügyi alap
- kapcsolódó projekt megnevezése, PST kódszáma és szerződésazonosítója
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- teljesítési határidő
- kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Vállalkozónak és esetlegesen igénybe vett közreműködőinek a szerződés teljes időtartamára érvényes hatósági
engedéllyel kell rendelkezni a szerződés tárgya szerinti hulladék szállítására.
Vállalkozó köteles – a megfelelő személyzettel és eszközökkel – a munkavégzést olyan időpontban megkezdeni,
hogy a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt határidőig a munkát befejezze. A megrendelés és teljesítés
esetén nincs alsó mennyiségi korlát.
Az egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 20.000.000 HUF keretösszegig kerül sor a ténylegesen
jelentkező beszerzési igények (egyedi megrendelések) függvényében. A keretszerződés során az egyedi
megrendelések több részletben, egyenetlen megoszlásban, akár időben egymással párhuzamosan, különböző
helyszíneken megvalósítandó beavatkozási szakaszokra kerülnek megrendelésre.
A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés a nettó 20.000.000 HUF értékhatár eléréséig, de legkésőbb
a szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapig terjedő határozott időtartamig áll fenn, azzal, hogy egy
alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg még rendelkezésre áll.
Megrendelő e határidő lejártáig (illetőleg a keretösszeg kimerüléséig) adhat egyedi megrendelést Vállalkozónak.
Részletek a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zala, Somogy, Tolna , Baranya megye
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Zala megye, Somogy megye, Tolna
megye és Baranya megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés hátrahagyott vagy illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására, kezelésére Zala megye, Somogy
megye, Tolna megye és Baranya megye területén.
A megadott területen található hulladék – beleértve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1)
bekezdés 40a. pontja szerinti nem veszélyes és 48. pontja szerinti veszélyes hulladékot is – összegyűjtése, szükség
szerint a hulladék szelektálása, szállíthatóvá darabolása/tömörítése. A hulladék gépi vagy kézi rakodása. A
hulladék elszállítása, mérlegelése és a hulladékazonosító kód szerinti engedéllyel rendelkező kezelőnek történő
átadása, ártalmatlanítása. Az elvégzett feladatok dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
előírásai szerint. Az elszállítást követően a területen hulladékmentes felszín kialakítása, fotódokumentáció
készítése a hulladékkal borított, majd a megtisztított területről.
- Megrendelő által megadott koordináták (GPS vagy EOV), település helyrajzi szám, település, utca, házszám
alapján a hulladék beazonosítása, összegyűjtése az ingatlan teljes területén, beleértve – amennyiben az
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ingatlanon felépítmény helyezkedik el – az épület minden helyiségéből történő begyűjtést (pincétől a padlásig),
szállításra történő előkészítése (pl.: zsákolás, darabolás, tömörítés), szelektálás, konténerbe, szállítógépjárműre
rakodása. A rakodáshoz szükséges kézi- és gépi munkaerő biztosítása;
- Amennyiben a hulladék típusa azt megkívánja, a szállításhoz ADR minősített csomagolóeszköz biztosítása;
- Hulladék elszállítása lerakóhelyre;
- Hulladék begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek történő dokumentált átadása;
- Az igénybe vett közutakat az esetlegesen lehullott hulladéktól haladéktalanul tisztítani, mentesíteni kell.
Megrendelő a Megrendelést elektronikus formában, e-mailben küldi meg Vállalkozó részére. Ezzel létrejön az
egyedi szerződés és kötelezettség keletkezik a Vállalkozó teljesítésére.
Az elszállítandó hulladék pontos helyének beazonosítása – a Megrendelő által megadott koordináták alapján –
Ajánlattevő feladata.
A Megrendelésben meghatározott illegálisan elhelyezett vagy hátrahagyott hulladék mennyisége Megrendelő
által becsült mennyiség. Ajánlatkérő mindennemű felelősségét kizárja a mennyiségi kalkuláció helyességéért,
és Vállalkozó kalkulációból eredő bárminemű igényéért. Amennyiben a Megrendelésben foglalt feladatok
elvégzése megkívánja, Vállalkozó helyszíni szemlét tart, hogy felmérje a hulladék jellegét és mennyiségét és annak
kezeléséhez, szállításához szükséges erőforrásokat.
A Megrendelés az alábbi adatokat tartalmazza:
- a teljesítés helyszíne (település, hrsz, utca + házszám, GPS vagy EOV koordináták)
- hulladékok megnevezése (azonosító kóddal)
- az elszállítandó hulladék becsült mennyisége (m3)
- az egyedi megrendelés sorszáma, kelte
- vállalkozási keretszerződés száma, kelte
- forrásazonosító és pénzügyi alap
- kapcsolódó projekt megnevezése, PST kódszáma és szerződésazonosítója
- teljesítési határidő
- kapcsolattartó személy neve, elérhetősége
Vállalkozónak és esetlegesen igénybe vett közreműködőinek a szerződés teljes időtartamára érvényes hatósági
engedéllyel kell rendelkezni a szerződés tárgya szerinti hulladék szállítására.
Vállalkozó köteles – a megfelelő személyzettel és eszközökkel – a munkavégzést olyan időpontban megkezdeni,
hogy a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt határidőig a munkát befejezze. A megrendelés és teljesítés
esetén nincs alsó mennyiségi korlát.
Az egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 20.000.000 HUF keretösszegig kerül sor a ténylegesen
jelentkező beszerzési igények (egyedi megrendelések) függvényében. A keretszerződés során az egyedi
megrendelések több részletben, egyenetlen megoszlásban, akár időben egymással párhuzamosan, különböző
helyszíneken megvalósítandó beavatkozási szakaszokra kerülnek megrendelésre.
A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés a nettó 20.000.000 HUF értékhatár eléréséig, de legkésőbb
a szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapig terjedő határozott időtartamig áll fenn, azzal, hogy egy
alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg még rendelkezésre áll.
Megrendelő e határidő lejártáig (illetőleg a keretösszeg kimerüléséig) adhat egyedi megrendelést Vállalkozónak.
Részletek a KD-ban.
(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:
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: 2021 /S 127 - 337123
(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: Bp, Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnokmegye
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:
2021/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Green Collect Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24099970213
Postai cím: Pannónia Utca 1-3.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: greengroup.lp@gmail.com
Telefon: +36 705355730
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Borsod-Abaúj-Zempl, Szabolcs-Szatmár-Bereg,Hajdú-B
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:
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2021/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Green Collect Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24099970213
Postai cím: Pannónia Utca 1-3.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: greengroup.lp@gmail.com
Telefon: +36 705355730
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 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)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád,Békés megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
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Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11095347243
Postai cím: Andor Utca 21/c fszt.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezmulti@gmail.com
Telefon: +36 309385963
Internetcím(ek): (URL) www.multigrade.hu
Fax: +36 62542346
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: 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)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Győr-M-Sopr, Kom-Esztergom, Vas, Veszprem, Fejér m
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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
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:
2021/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11095347243
Postai cím: Andor Utca 21/c fszt.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezmulti@gmail.com
Telefon: +36 309385963
Internetcím(ek): (URL) www.multigrade.hu
Fax: +36 62542346
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: 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)
(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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

221

A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Zala, Somogy, Tolna , Baranya megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11095347243
Postai cím: Andor Utca 21/c fszt.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezmulti@gmail.com
Telefon: +36 309385963
Internetcím(ek): (URL) www.multigrade.hu
Fax: +36 62542346
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: 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)
(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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész (Bp, Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21/c fszt.1.): 5
080,- Ft
Green Collect Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre Pannónia Utca 1-3.,
adószám:24099970-2-13.): 2 160,- Ft
2. rész (Borsod-Abaúj-Zempl, Szabolcs-Szatmár-Bereg,Hajdú-B)
Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21/c fszt.1.,
adószám:11095347 -2-43): 5 080,- Ft
Green Collect Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre Pannónia Utca
1-3.,adószám:24099970-2-13. ): 2 160,- Ft
3. rész: (Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád,Békés megye)
Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21/c fszt.1.,
adószám:11095347 -2-43): 5 080,- Ft
Green Collect Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre Pannónia Utca 1-3.,
adószám:24099970-2-13. ): 5 645,- Ft
4. rész: (Győr-M-Sopr, Kom-Esztergom, Vas, Veszprem, Fejér m)
Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21/c fszt.1.,
adószám:11095347 -2-43): 5 080,- Ft
Green Collect Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre Pannónia Utca 1-3.): 5 645,- Ft
5. rész: (Zala, Somogy, Tolna , Baranya megye)
Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21/c fszt.1.,
adószám:11095347 -2-43): 5 080,- Ft
Green Collect Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre Pannónia Utca 1-3.): 5 645,- Ft
A jelen hirdetmény II.1.7. és az V.2.4 pontban foglaltak kiegészítése:
Az 1. rész vonatkozásában rögzített nettó 70 000 000,- Ft és a 2.-5.-rész tekintetében rögzített nettó 20 000
000,. Ft összeg keretösszeg, amely összegre tekintettel Megrendelő a szerződés időtartama alatt egyedi
megrendeléseket bocsáthat ki. Megrendelő a szerződés rendelkezése szerint nem vállal kötelezettséget a
keretösszeg teljes felhasználására.
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. §-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:
2022/01/04 (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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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (26185/2021)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M80 – Körmendi Mérnökségi telep építése
Hivatkozási szám: EKR000249162021
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:
M80 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2x1 sávos szakaszhoz kapcsolódó Körmendi Mérnökségi
telep építése (PST: A008.16.73).
Vállalkozó feladata az M80 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2x1 sávos szakaszhoz kapcsolódó új
Körmendi Mérnökségi telep létesítése 6,4 ha területen, a rendelkezésre álló kiviteli tervek és engedélyek alapján
teljes körűen az alábbiak szerint:
Főbb magasépítési létesítmények építése teljes körűen a szükséges épületen belüli közmű kiépítésével és
berendezésekkel együtt, az alábbi nettó hasznos alapterületen:
Iroda és szociális épület (2 szintes): 1686 m2
Műhely épület: 2727 m2
Garázs épület: 1738 m2,, amely tartalmaz 20 db, 4,5 m magas ipari szekcionált kapu beépítését.
Hidegraktár: 2248 m2
Sótároló: 1584 m2, amely tartalmaz 1584 m2 öntött aszfalt burkolat készítését, valamint rétegelt, ragasztott
fatartók beépítését 22,5. m fesztávolság áthidalására, valamint 1344 m2 tixotropizáló műgyanta bevonat
készítését oldalfalon.
Elemes tároló 646 m2
Szóróanyag raktár: 447 m2
Fedett kocsiszín 651 m2
Üzemanyag töltő: 165 m2, amely tartalmaz 2 db kútoszlop beépítését, valamint 2 db 25 m3 méretű, duplafalú föld
alatti acéltartály beépítését.
Motor és kerékpár tároló 148 m2
Útépítési létesítmények:
Mérnökség belső (kerítésen belüli) útépítési létesítményeinek építése csapadékvíz elvezetéssel, hídmérleggel
Mérnökségi telephez tartozó bekötő út (160 m) és külső parkoló (77 db) létesítése szükséges csapadékvíz
elvezetéssel
Feltáró közút létesítése 357,79 méter hosszon (havária út)
Meglévő benzinkút bekötő út felújítása 46,62 m hosszon
Mérnökségi telep megvalósításához szükséges közművek kiépítése:
Telepen kívüli és belüli vízvezeték hálózat kiépítése
Fúrt kút létesítése
Telepen kívüli és belüli szennyvíz csatorna hálózat építése, átemelő létesítésével
Külső és belső elektromos hálózat létesítése, térvilágítás
Automata öntözőhálózat kiépítése
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
PST: A008.16.73
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
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Érték: 5946165771 (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: M80 – Körmendi Mérnökségi telep építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45213200-5

Kiegészítő szójegyzék

45213252-4
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Körmend
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozó feladata az M80 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2x1 sávos szakaszhoz kapcsolódó új
Körmendi Mérnökségi telep létesítése 6,4 ha területen, a rendelkezésre álló kiviteli tervek és engedélyek alapján
teljes körűen az alábbiak szerint:
Főbb magasépítési létesítmények építése teljes körűen a szükséges épületen belüli közmű kiépítésével és
berendezésekkel együtt, az alábbi nettó hasznos alapterületen:
Iroda és szociális épület (2 szintes): 1686 m2
Műhely épület: 2727 m2
Garázs épület: 1738 m2, , amely tartalmaz 20 db, 4,5 m magas ipari szekcionált kapu beépítését.
Hidegraktár: 2248 m2
Sótároló: 1584 m2, amely tartalmaz 1584 m2 öntött aszfalt burkolat készítését, valamint rétegelt, ragasztott
fatartók beépítését 22,5. m fesztávolság áthidalására, valamint 1344 m2 tixotropizáló műgyanta bevonat
készítését oldalfalon.
Elemes tároló 646 m2
Szóróanyag raktár: 447 m2
Fedett kocsiszín 651 m2
Üzemanyag töltő: 165 m2, amely tartalmaz 2 db kútoszlop beépítését, valamint 2 db 25 m3 méretű, duplafalú föld
alatti acéltartály beépítését.
Motor és kerékpár tároló 148 m2
Útépítési létesítmények:
Mérnökség belső (kerítésen belüli) útépítési létesítményeinek építése csapadékvíz elvezetéssel, hídmérleggel
Mérnökségi telephez tartozó bekötő út (160 m) és külső parkoló (77 db) létesítése szükséges csapadékvíz
elvezetéssel
Feltáró közút létesítése 357,79 méter hosszon (havária út)
Meglévő benzinkút bekötő út felújítása 46,62 m hosszon
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Mérnökségi telep megvalósításához szükséges közművek kiépítése:
telepen kívüli és belüli vízvezeték hálózat kiépítése
fúrt kút létesítése
telepen kívüli és belüli szennyvíz csatorna hálózat építése, átemelő létesítésével
külső és belső elektromos hálózat létesítése, térvilágítás
automata öntözőhálózat kiépítése
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
PST: A008.16.73
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, magasépítési
munkák kivitelezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet
tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, vízgazdálkodási építmények kivitelezése során
szerzett építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0,
max. 12 hó) 10
3 4. A felhívás III.1.3) M/2.4. szerinti szakember 36 hó feletti, kőműves szakmai többlet tapasztalata egész
hóban (min.0, max. 24 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.10-15-2017-00029
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
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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: 2021 /S 089 - 226991
(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: M80 - Körmendi Mérnökségi telep építése
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:
2021/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25811058218
Postai cím: Arany János Utca 25
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homlokzrt.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94782251
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)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 5946165771
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: Szakértői tevékenység,
helyszíni képviselő, Építőmesteri munkák részfeladatai; Épületgépészeti munkák részfeladatai;
Épületvillamossági munkák részfeladatai; MV-VZ jogosultságú felelős műszaki vezető; Kőműves mester
szakember; Kőműves mesteri munkák részfeladatai, Mélyépítési munkák részfeladatai; Közműépítési
feladatok, Tervezéshez kapcsolódó feladatok, Munkaterület őrzése, Aszfalt, épület, garázs és töltőállomás
kivitelezési munkáinak részfeladatai, Műgyanta burkolat készítése, Sótároló épület építési munkáinak
részfeladatai
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
I. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: TRB Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21.
Ajánlattevő adószáma: 14345201-2-18.
II. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 9561 Nagysimonyi, Arany János Utca 23.
Ajánlattevő adószáma: 25811058-2-18.
III. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Mészáros Utca 13.
Ajánlattevő adószáma: 14300327-2-44.
IV. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.
Ajánlattevő adószáma: 13240567-2-42.
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
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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:
2022/01/04 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

232

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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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (26387/2021)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025785
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nif.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nif.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 4. számú főút Hajdúszoboszló és Debrecen tervezése
Hivatkozási szám: EKR000856292021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

234

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés: "4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz négynyomúsítás kiviteli
terveinek elkészítése" tárgyában
A 4. számú főút Hajdúszoboszló - Debrecen közötti szakaszának 2x2 sávra történő bővítéséhez szükséges kiviteli
tervek elkészítése 12,1 km hosszon, 3 db különszintű csomóponttal. A fejlesztést Hajdúszoboszló elkerülő
keleti csomópontja és Debrecen, István úti csomópontja közötti szakaszon kell végrehajtani, az M35 autópálya
csomópont, valamint a Határ út térségében már meglévő szakaszokhoz való csatlakozás biztosításával, a jogerős
építési engedély felhasználásával, illetve a társadalmi és szakmai igények figyelembevétele mellett.
Jelen előkészítési projekt főbb tartalmi elemei:
- 2x2 sávra történő bővítés kapcsán a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése a 4. sz. főút - 34121 j. út csomópontja és
Debrecen István út között.
- Az adott fejlesztési feladat keretében Hajdúszoboszló elkerülő úthoz csatlakozva, a 4. sz. főút - 34121 j. út
csomópontjánál új körforgalom létesítésének teljeskörű engedélyezési terve, a megvalósításhoz szükséges
valamennyi engedély megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése.
- Az Ebes belterületén lévő Rákóczi utca és József Attila utca közötti meglévő útszakaszhoz csatlakozva
(tervezetten a későbbi 48101. j. út) a József Attila utca és az Ady Endre utca közötti (megközelítőleg 1 km
hosszúságú) új nyomvonalú út teljeskörű engedélyezési terve, a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély
megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése.
- Az Ajánlattevő feladata a Hajdúszoboszló – Debrecen közötti 4. sz. főút 2x2 sávra történő bővítése kapcsán
a meglévő engedélyezési terv, illetve építési engedély felülvizsgálata, szükség esetén a meglévő engedélyek
módosítása.
- Továbbá a Hajdúszoboszló – Ebes – Debrecen közötti kerékpáros kapcsolat biztosításához szükséges teljeskörű
tervezési feladat elvégzése (teljeskörű engedélyezési terv, a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély
megszerzése/módosítása, valamint a teljeskörű kiviteli terv elkészítése) a Magyar Közút NZrt. által készítendő Ebes
– Debrecen közötti engedélyezési tervdokumentáció és építési engedély (várható rendelkezésre állás 2022. I.
negyedév), illetve a meglévő Hajdúszoboszló – Ebes közötti kerékpárút figyelembevételével.
Főbb mennyiségek (várhatóan):
- Külön szintű csomópont kialakítása: 3 db
- Meglévő 4. sz. főút négynyomúsítása: 12,1 km
- Új körforgalom létesítése a 4. sz. főúton: 1 db
- Belterületi útszakasz létesítése Ebes településen: ~1 km
- Meglévő híd bővítése: 1 db
- Gyalogos és kerékpáros felüljáró: 2 db
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki
leírás) tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
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Érték: 395489000 (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: 4. számú főút Hajdúszoboszló és Debrecen tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71320000-7

További tárgyak:
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. U4 Projektiroda, 4025 Debrecen, Barna utca 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés: "4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz négynyomúsítás kiviteli
terveinek elkészítése" tárgyában
Műszaki tartalom röviden:
A 4. számú főút Hajdúszoboszló - Debrecen közötti szakaszának 2x2 sávra történő bővítéséhez szükséges kiviteli
tervek elkészítése 12,1 km hosszon, 3 db különszintű csomóponttal. A fejlesztést Hajdúszoboszló elkerülő
keleti csomópontja és Debrecen, István úti csomópontja közötti szakaszon kell végrehajtani, az M35 autópálya
csomópont, valamint a Határ út térségében már meglévő szakaszokhoz való csatlakozás biztosításával, a jogerős
építési engedély felhasználásával, illetve a társadalmi és szakmai igények figyelembevétele mellett.
Jelen előkészítési projekt főbb tartalmi elemei:
- 2x2 sávra történő bővítés kapcsán a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése a 4. sz. főút - 34121 j. út csomópontja és
Debrecen István út között.
- Az adott fejlesztési feladat keretében Hajdúszoboszló elkerülő úthoz csatlakozva, a 4. sz. főút - 34121 j. út
csomópontjánál új körforgalom létesítésének teljeskörű engedélyezési terve, a megvalósításhoz szükséges
valamennyi engedély megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése.
- Az Ebes belterületén lévő Rákóczi utca és József Attila utca közötti meglévő útszakaszhoz csatlakozva
(tervezetten a későbbi 48101. j. út) a József Attila utca és az Ady Endre utca közötti (megközelítőleg 1 km
hosszúságú) új nyomvonalú út teljeskörű engedélyezési terve, a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély
megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése.
- Az Ajánlattevő feladata a Hajdúszoboszló – Debrecen közötti 4. sz. főút 2x2 sávra történő bővítése kapcsán
a meglévő engedélyezési terv, illetve építési engedély felülvizsgálata, szükség esetén a meglévő engedély
módosítása.
- Továbbá a Hajdúszoboszló – Ebes – Debrecen közötti kerékpáros kapcsolat biztosításához szükséges teljeskörű
tervezési feladat elvégzése (teljeskörű engedélyezési terv, a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély
megszerzése/módosítása, valamint a teljeskörű kiviteli terv elkészítése) a Magyar Közút NZrt. által készítendő Ebes
– Debrecen közötti engedélyezési tervdokumentáció és építési engedély (várható rendelkezésre állás 2022. I.
negyedév), illetve a meglévő Hajdúszoboszló – Ebes közötti kerékpárút figyelembevételével.
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Főbb mennyiségek (várhatóan):
&#61485; Külön szintű csomópont kialakítása: 3 db
&#61485; Meglévő 4. sz. főút négynyomúsítása: 12,1 km
&#61485; Új körforgalom létesítése a 4. sz. főúton: 1 db
&#61485; Belterületi útszakasz létesítése Ebes településen: ~1 km
&#61485; Meglévő híd bővítése: 1 db
&#61485; Gyalogos és kerékpáros felüljáró: 2 db
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki
leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1) AF M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként
vagy projektvezető-helyettesként olyan projekt(ek)ben, amely(ek) országos főút új nyomvonalon
történő létesítésére és/vagy gyorsforgalmi útszakasz új nyomvonalon történő létesítésére és/vagy
meglévő országos főút min. 2x2 sávra történő bővítésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervek
elkészítésére vonatkozott (vonatkoztak), és amely(ek) tartalmazott/tartalmaztak leg. 1 db különszintű
csomópontot (min. 0 db, max.5 db) 30
2 2) A felhívás III.1.3. Műszaki szakmai alk. M/2.2. szerinti alk. köv. ig. bemutatott szakember 36 hónap
gyakorlata feletti szakmai többlettapasztalata egész hónapban megadva (min.0 hó, max. 36 hó) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam naptári napokban értendő, a szerződés hatálybalépéstől számítandó és
tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és
egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.
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
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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: 2021 /S 149 - 397140
(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: 4. számú főút Hajdúszoboszló és Debrecen tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/21 (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: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10867156243
Postai cím: Dombóvári Út 17-19. B. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Internetcím(ek): (URL) www.uvaterv.hu
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Fax: +36 12063914
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: 395489000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.Ajánlattevő neve: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1111 Budapest, Zenta utca 1.
Adószám: 13260534-2-43
2. Ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest Dombóvári Út 17-19. B. épület
Adószám: 10867156-2-43
3. Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Adószám: 10554885-2-43
4. Ajánlattevő neve: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1089 Budapest Villám Utca 13
Adószám: 10624672-2-42
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. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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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NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (20687/2021)
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: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23176605243
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 14578040
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkvp.hu/nof/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közérdekű tevékenység
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szigetvári vár kiállítási eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000665432021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

242

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Alapterületek:
A Szigetvári vár felújítással érintett nettó alapterülete 5094 m2; ebből kiállítással érintett terület: nettó 1794,14 m2.
Nyertes ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint
a műemléki védelem alatt álló Szigetvári várban (műemléki azonosító 1978, törzsszám 477) elkészítendő,
„Megállítani Szulejmánt” tárgyú, kulturális javak bemutatását szolgáló kiállítás megépítésére, annak elemeinek,
eszközeinek, berendezéseinek szállítására vállalkozik vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés
keretében.
A vár kazamatáiban megvalósuló fejlesztés célja egy olyan, a legmodernebb múzeumi bemutatási trendeknek
megfelelő, a várat, annak történetét és hőseit élményszerűen bemutató kiállítás létrehozása, mely minden
korosztály érdeklődésére számot tarthat. Kielemelt cél, hogy a látogatók átéljek és megértsék a végvárak
működését háborúban és békeidőben, a védekezést irányító parancsnokok feladatát, illetve meglássák az
irodalmi-törtelemi hősökben a hétköznapi, nehéz döntéseket hozni kényszerülő embert.
A kiállítás az alábbi témákra terjed ki:
- 1. TEREM: Ismerd meg a helyet! A hely, a vár megismerése, amely keretet adott a vár katonái életének, az 1566-os
küzdelemnek, és Zrínyi hősi halálának.
- 2. TEREM: Ismerd meg a történetet! A történet, az 1566-os várostrom szakaszainak bemutatása.
- 3. TEREM: Menj vissza 1566-ba! Időutazás a szigetvári várostromhoz egy eredeti IKARUS ’66-os busz modelltervei
alapján legyártott rövidített buszváltozat installációjába beépített interaktív kiállítási elemeken keresztül
- 4. TEREM: Zrínyi vs. Szulejmán. A két főszereplő életének összevetése életüknek néhány közös metszetén
keresztül
- 5. TEREM: Felkészülni a halálra. Megmutatni, hogy egy vezető ember-Zrínyi Miklós a 16. században hogyan
viszonyul a halálhoz.
- 6. TEREM: Így olvasd / írd a Szigeti veszedelmet! Rendhagyó irodalomóra kereteinek megteremtése a Szigeti
veszedelem-c. irodalmi alkotás megéléséhez
- 7.TEREM: Ez a vár nem az a vár! Bemutatni, a mai vár nem az 1566-os vár, de őrzi annak struktúráját.
- 8.TEREM: Nézd meg, hol is vagy! A kiállításnak helyet adó terek bemutatása
- 9. TEREM: És most milyen várat építenél? A látogató kirajzolja magából azt a várat, amit megélt.
- 10. TEREM: Közösségi tér felpróbálható viseletekkel és kézbe vehető fegyver másolatokkal, teret adva a vár
hagyományőrzőinek a tevékenységéhez
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:
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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: Szigetvári vár kiállítási eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

39154000-6

FG02-5

További tárgyak:

18230000-0

FG02-5

30192000-1

FG02-5

30200000-1

FG02-5

37500000-3

FG02-5

39298900-6

FG02-5

92111260-2

FG02-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7900 Szigetvár, Vár u. 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés rövid szöveges ismertetését a II.1.4. pont tartalmazza.
Főbb mennyiségek:
Kiállítótér főbb eszközei:
replika: 26 db
térkép: 44 m2
interaktív makett asztal 1 db
szavazómodul és kiegészítői
huszár viselet, rákozott mell és hátpáncéllal, kiegészítő fegyverekkel,
janicsár viselet
Ikarus 66 busz installáció
Hardver és multimédia eszközök:
Projektor szettek
VR szettek
TV szett média lejátszóval illetve mennyezetre szerelve
fejhallgató szettek
Média lejátszó és fejhallgató szett
Rendszertervezés, tesztüzem
digitalizálás,
Távmenedzsment és szoftveres garancia vállalása
Visual Guide tartalomfeltöltés
Időablak hangjáték készítése
Szigetvár elméleti rekonstrukciós kísérlete interaktív térképi alkalmazás fejlesztése
Zrínyi és Szulejmán karakterét összehasonlító interaktív alkalmazás fejlesztése
Hanganyagok készítése Zrínyi életéről, katonáihoz intézett beszédeiből
Interaktív homokasztal alkalmazás fejlesztése
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Múzeumpedagógiai eszközök:
Vonalzók, tollak, ceruzák, színes ceruzák. papír és fénymásoló papír, több féle ragasztó
Lézernyomtató és nyomtatópatronok
laminálógép és lamináló fólia
varrókészlet
ecsetek, akrilfesték
nyomtatható mágneses fólia
fonalak
Kiadványok:
térképes vezető szórólap 2000 példány
interaktív foglalkoztató kiadvány 1000 példány
tárlatvezető zsebkönyv 1000 példány
Magyar és idegen nyelvű narráció
Grafikai tervezés:
Terem feliratok grafikai tervezése és kivitelezése
Kiállításban megjelenő szavazómodulok képeinek megtervezése
padlógrafika tervezése
Pleximennyezet grafikai tervezése
Tekerhető mesefilm grafikai tervezése és kivitelezése
Infokártyák grafikai tervezése és kivitelezése a kartotékos fiókokkal rendelkező makett asztalhoz: "Hogyan
ostromlunk várat?"; "Hogyan védjük meg a várat?"
Alapvető tartalmak a XVIII. századi kazamata kialakításáról tabló grafikai tervezése és kivitelezése
Inspirációk tervezése
A nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége kiterjed többek között a kiállítás részét alkotó múzeumpedagógiai
eszközök, hardver eszközök, makettek, játékok, replika- és egyéb bútorok, dekorációs kellékek, egyedi installációk,
függönyök, szőnyegek, festmény- nemesmásolatok szállítására, interaktív (IT) kiállítási elemekkel kapcsolatos
rendszertervezésre, szoftverfejlesztésre, interaktív (IT) kiállítási elemek szállítására, a kiállítás megvalósításával
kapcsolatos fordítási –, grafikai tervezési és kivitelezési -, valamint nyomdai szolgáltatás ellátására, grafikai-,
nyomdai kiállítási elemek szállítására. A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak
elhelyezésére és beépítésére.
A részletes meghatározást a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (hónap) (min 0, max 36 hónap,
egész hónapban megadva) 10
2 M2.1) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 5
3 M2.2) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 5
4 M2.3) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2017-00029 intenzitás: 100%
II.2.14) További információ:
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
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: 2021 /S 154 - 408686
(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: Szigetvári vár kiállítási eszközök 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: 2021 - 015240 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a 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. § szerinti adatok:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát;
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pont].
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele);
nincs nyertes ajánlattevő
c) az ajánlattevők neve, címét és adószáma (adóazonosító jele), részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
Special Effects International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1155 Budapest, Wysocki
Utca 1
Adószám: 23000063242
d) * ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok
megnevezése.
nem volt ilyen
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: 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:
2022/01/04 (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
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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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PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (0050/2022)
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: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70151853
Postai cím: Ipari Park 4703/39
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agod Zoltán
Telefon: +36 308356536
E-mail: beszerzes@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pipkft.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: Épület építési projekt szervezése
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás mérnöki feladatok ellátására
Hivatkozási szám: EKR000030582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

250

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás mérnöki feladatok ellátására.
Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok:
I. Portfólió menedzsment feladatok:
I.1. Előkészítő mérnöki feladatok
I.2. Projektmenedzsment feladatok; Költségellenőrzési és kockázatelemzési feladatok
I.3. Előrehaladási és összefoglaló jelentések:
I.3.1) Havi jelentés
I.3.2) Éves műszaki előrehaladási jelentések készítése
I.3.3) Pénzügyi éves jelentések készítése
I.4.Terv- és dokumentumkezelő rendszer biztosítása
II. Tervezésmenedzsment:
II.1. Tervezéshez kapcsolódó általános feladatok
II.2. Tervvéleményezéssel kapcsolatos feladatok
II.3. Közreműködés a hatósági engedélyezési eljárásokban
III. Beruházás lebonyolítás:
III.1. Kivitelezési tevékenység közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó feladatokban való közreműködés
III.2. Kivitelezéshez kapcsolódó feladatok
III.3. Műszaki átadás-átvétellel és használatbavétellel kapcsolatos szolgáltatások
III.4. Projektre vonatkozó havi jelentés készítése
III.5. Aktiválási terv, aktiválás előkészítő dokumentáció készítése
III.6. Projektzáró jelentések készítése
III.7. Havi jelentés készítése
IV. Műszaki ellenőrzés
V. Eseti, szakértői, mérnök tanácsadói feladatok
Ajánlatkérő az előzetes terveinek megfelelően előreláthatólag:
1) min. 115 800 m2 alapterületen min. 3 122 db lakóegység építését kívánja megvalósítani, amelyből a tervezett
legnagyobb építési beruházás min. 40 000 m2 alapterületen min. 1 750 db lakóegység építése
2) min. 28 300 m2 alapterületen megvalósuló iroda, vagy azzal egyenértékűnek minősülő oktatási épület építését
kívánja
megvalósítani, amelyből a tervezett legnagyobb építési beruházás min. 14 300 m2alapterületen megvalósuló
irodaház építése
3) min. 21 db különálló, összesen min. nettó 229 600 m2 alapterületű épület építését kívánja megvalósítani
4) min.15-20 db különálló építési beruházás egyidejű megvalósítása, amelyből a tervezett legnagyobb építési
beruházás min. 40 000 m2 alapterületen fog megvalósulni
5) egy összefüggő területen egyidejűleg több esetben is min. 10-15 különálló épület és ahhoz kapcsolódó közmű
és közlekedési beruházások építését kívánja megvalósítani, amelyből a tervezett legnagyobb építési beruházás
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egy összefüggő területen egyidejűleg több esetben is min. 8-10 különálló épület és az ahhoz kapcsolódó közmű
és közlekedési beruházások építése
6) építmény építését kívánja megvalósítani, ahol olyan távvezetékek kiváltására, utak építésére, valamint
felújítására kerül sor, amelyek az atomenergiáról szóló 1996.évi CXVI. tv. hat. alá tartozó létesítmények
7) min. 85 500 m2 alapterületen ipari vagy logisztikai csarnok építését kívánja megvalósítani, amelyből a tervezett
legnagyobb építési beruházás min. 25 000 m2 alapterületen megvalósuló új logisztikai csarnok építése
8) min. 700 000 m2 területen zöldmezős beruházást kíván megvalósítani, ahol a területen belül min. 20 000 fm
hosszú, új gravitációs szennyvízcsatorna és min. 20 000 fm hosszú, új ivóvíz gerinchálózat megépítésére, valamint
a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására is sor kerül.
A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Jelen tájékoztató a fenti műszaki tartalom megvalósítása érdekében, az eljárás első részének eredményeként
megkötött
Keretmegállapodás alapján 2021. év IV. negyedévében, közvetlen megrendelések útján megkötésre került egyedi
megbízási szerződésekre vonatkozó információkat tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 73920000 (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 2021.IV. negyedévi KM2 szerződésekről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71248000-8

További tárgyak:

71300000-1

Kiegészítő szójegyzék

71310000-4
71520000-9
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU232,HU233,HU331 A teljesítés fő helyszíne: Tolna megye, Bács-Kiskun megye,
Baranya megye, Somogy megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EKR000030582020 azonosítójú keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában 2021. IV. negyedévében az
alábbi közvetlen megrendelések eredményeként került sor szerződéskötésre:
• EKR001379392021 MM14-PM3_Portfoliomenedzsment_nov-jan.: Portfóliómenedzsment feladatok ellátása
a Műszaki tartalomban meghatározottak szerint 2021. november 1-től számított 3 hónapon keresztül..
Szerződéskötés: 2021.10.29.
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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:
Az eljárást megindító felhívás IV.1.2) pontjában rögzítettek szerint a keretmegállapodás egy ajánlattevővel került
megkötésre. A KM2 eljárások eredményeként kötött egyedi szerződés szerinti megbízási díj a keretmegállapodás
1. számú mellékletében rögzített megajánlás alapján került meghatározásra.
A KM 1. részében Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékelte az ajánlatokat:
- Személyi állomány képzettsége, tapasztalata, súlyszám 50
- Ár, súlyszám 50
A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-100
A pontszámok kiszámítása az 1., 2., valamint a 3. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás
módszerével, a 4.
értékelési szempont esetében a pontozás és az egyenes arányosítás módszerével történt.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 103 - 248535
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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: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a 2021.IV. negyedévi KM2 szerződésekről
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:
2021/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47791783
Postai cím: Faludi Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fober.hu
Telefon: +36 306633706
Internetcím(ek): (URL) www.fober.hu
Fax: +36 13415171
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Special Consult Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86169943
Postai cím: Bornemissza Tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: specialconsult@specialconsult.hu
Telefon: +36 202302016
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 73920000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73920000
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: Műszaki ellenőri és
tervezésmenedzsment és beruházáslebonyolítás és portfóliómenedzsment és eseti szakértői részfeladatok
ellátása.
Épületvillamossági műszaki ellenőrzés,épületgépészeti műszaki ellenőrzés,atomtörvény hatálya alá
tartozó közlekedési és építményvillamossági műszaki ellenőrzés,atomtörvény hatálya alá tartozó
közlekedési és építményvillamossági műszaki ellenőrzés, nukleáris létesítménnyel összefüggő
építmény építési munkáinak építési műszaki ellenőrzése, műszaki ellenőri és tervezésmenedzsment és
beruházáslebonyolítás és portfóliómenedzsment és eseti szakértői részfeladatok ellátása.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
KM2 részben érintett ajánlattevők:
Közös ajánlattevő neve: FS Konzorcium
Közös ajánlattevő 1.: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., Magyarország 1138 Budapest,
Faludi Utca 3. Adószám: 12037984-2-41
Közös ajánlattevő 2.: SPECIAL CONSULT Kft. Magyarország 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. Adószám:
13387392-2-43
Nyertes ajánlattevő:
Közös ajánlattevő neve: FS Konzorcium
Közös ajánlattevő 1.: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., Magyarország 1138 Budapest,
Faludi Utca 3. Adószám: 12037984-2-41
Közös ajánlattevő 2.: SPECIAL CONSULT Kft., Magyarország 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. Adószám:
13387392-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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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. § (3)-(9)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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
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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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PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (0093/2022)
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: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11293772217
Postai cím: Ipari Park 4703/39
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agod Zoltán
Telefon: +36 308356536
E-mail: beszerzes@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pipkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: PAKS ÉS TÉRSÉGE KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Nemzeti azonosítószám: 15845168117
Postai cím: Dósza György Út 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75830572
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75500594
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
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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
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Települési víziközmű tervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000261452021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás települési víziközmű tervezési feladatok ellátására.
I. Tervezési fel.:
Előkészítés: Geodéziai felmérések elkész., digitális alaptérképek beszerzés. A szükséges talajmechanikai
feltárások elvégzése,talajvizsg.jelentés elkészjtése. Környezetvédelemmel, régészettel és lőszermentesítéssel
kapcsolatos elővizsgálati dok.elk. Előzetes szakhatósági és közmű-szolg.egyeztetések lefolyt., előtervek és
döntéselőkész.tervek elk., v.mint azok átdolgozása a Megbízó igényei szerint.
Eng.tervek: Teljeskörű közműegyeztetések lefolyt., Vagyonkezelői és kezelői hozzájár.beszerz. Talajvéd.és
humuszment.tervek elkész.Ideiglenes, v.végleges más célú hasznosítási tervek elkész. A tervek
engedélyeztetésének lefolyt.megbízói igények szerint. Szolgalmi jogi munkarészek műsz.dok.elkész.a nem
önkorm.tulajdonban lévő földrészletek érintettsége esetén (a földhivatali/ügyvédi eljárás nem a Tervező feladata)
Kártalanítási megáll.megkötéséhez a műsz. dokumentáció .elkész.,tulajdonosi hozzájár.beszerzése.Vízjogi
lét.eng.eljárások lefolyt., közreműködés az eng.eljárásokban (a hatósági díjak rendezése nem a Tervező
feladata).Szakhatósági és egyéb szüks.egyeztetések lefolytatása.A vízjogi eng.hez szüks.egyéb eng.tervek elkész.
(pl.forgalomtechnikai tervek,keresztezési tervek,ép.eng.dok.,stb.) és közreműk.az elj.lefolytatásában.
Kiviteli tervek:A kivit.hez szüks.ajánlatkérési (tender)dok.elkész.,költségvetési kiírással.Kiviteli szintű
tervdok.összeáll.a szüks.részlettervekkel,csomóponti,közműkeresztezési, forgalomtechnikai, technológiai és
egyéb tervekkel. Az eng.vízműtelepi vagy szennyvíztisztító telepi technológiákhoz kapcs. gépésztechnológiai
tervek kidol. Az eng.terven túl szüks.mértékű gépészeti, statikai,villamos, irányítástechn.és egyéb szakági
kivit.tervek elkész.
II. Egyéb terv.fel.:
- Mélyfúrású kutak terv.megelőző geofiz.szakvél.,
- Kutak vízbeszerz.lehetőségeinek hidrogeológiai elemz.,
- Egyes Duna parti távvezetékek terv.megelőző töltésfejl.szakvél.,
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- Duna töltéskeresztezési és árvízvéd.int.tervei,
- Tájvédelmi és tájbaillesztési terv a Duna partja mentén (NATURA2000 területeken) megval. távvezetékek és
műtárgyak tekint.,
- Kut.műsz.üzemi terv,
- PAKS2 biztonsági területére bevezető vízellátó vezeték kapcsán a biztonsági kockázat értékelési terve,
- Bányatelek eng.terv,
- Bányaműveleti terv, v.mint az egyes anyagnyerő helyek kitermelési és rekultiv.tervei,
- Energetikai szakértői dok. a fejlesztendő szennyvíztel. és vízműtel. megújuló energia-felhasználásának növelése
érdekében.
AK.előzetes terveinek megfelelően előreláthatólag a 6 érintett település tekintetében:
1. Meglévő települési, térségi szennyvíztisztító telep rekonstrukciós fejlesztésének tervezése, kapacitásbővítése
(építészet, szennyvíztechnológia, gépészet, energiaellátás, energetika, vezérlés, kezelőépület fejlesztése, a
szennyvíziszapok kezelésének megoldásával). A szennyvíztisztító telepek kapacitás bővítése összesen minimálisan
8000 LE.
2. Új szennyvízelvezető csatornahálózat tervezése településen belül, illetve térségi szinten, gravitációs és
nyomóvezetékkel, műtárgyakkal (minimum 12 db átemelő építészete, gépészete, energiaellátása, vezérlése).
3. új zárt csatornás gravitációs és nyomott,v.mint nyíltárkos csapadékvíz elvezetés tervezése műtárgyakkal
(pl.átemelők,záportározó,fővédvonali műtárgy,áteresz. zsilip) együtt.
4. térségi ivóvízellátó gerincvezeték tervezése (műtárgyakkal, meglévő vízműtelepi fejlesztéssel, új vízműtelep
létesítéssel, ivóvízkezelési technológiával, minimum 150 m3 víztároló kapacitás kiépítésével kompletten.
5. legalább 13 db új mélyfúrású (rétegvizekre települt) ivóvíz kút tervezése, engedélyeztetése (kúthidraulikai,
modellezési vizsgálatokkal kompletten)
Jelen tájékoztató a fenti műszaki tartalom megvalósítása érdekében, az eljárás első részének
eredményeként megkötött
Keretmegállapodás alapján, 2021. év IV. negyedévében, közvetlen megrendelések útján megkötésre
került egyedi megbízási szerződésekre vonatkozó információkat tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 286951888 (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 2021.IV. negyedévi KM2 szerződésekről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye.

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EKR000261452021 azonosítójú keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában 2021. IV.
negyedévében az alábbi közvetlen megrendelések eredményeként került sor szerződéskötésre:
•EKR001367492021 VK1_EK_Paks város szvtt: Paks város szennyvíztisztító telep fejlesztése – előkészítő szakasz
tervezési feladatainak elvégzése. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítési határideje a szerződés
aláírásától számított 15 hónap (mennyiségi teljesítés). Szerződéskötés: 2021.10.22.
•EKR001488362021 VK2_EK_Paks2 ivóvíz távvezeték kialakítása: Paks város Borsócséplői vízműtelep fejlesztése
I.szakasz – Paks2 ivóvízellátó távvezeték kialakítása – előkészítő szakasz tervezési feladatainak elvégzése. A
szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított 6 hónap (mennyiségi
teljesítés). Szerződéskötés: 2021.11.18.
•EKR001488742021 VK3_EK_Paks Dorogi úti vízműtelep fejlesztése: Paks Dorogi úti vízműtelep fejlesztése –
előkészítő szakasz tervezési feladatainak elvégzése. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítési határideje a
szerződés aláírásától számított 6 hónap (mennyiségi teljesítés). Szerződéskötés: 2021.11.18.
•EKR001489152021 VK4_EK_Paks SENTAB vezeték kiváltása: Paks város SENTAB vezeték kiváltása – előkészítő
szakasz tervezési feladatainak elvégzése. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítési határideje a szerződés
aláírásától számított 6 hónap (mennyiségi teljesítés). Szerződéskötés: 2021.11.18.
•EKR001489462021 VK5_EK_Paks új térségi szennyvízelvezető hálózat: Paks – Gerjen – Dunaszentgyörgy új
térségi szennyvízelvezető hálózat kialakítása– előkészítő szakasz tervezési feladatainak elvégzése. A szerződés
tárgyát képező szolgáltatás teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított 6 hónap (mennyiségi teljesítés).
Szerződéskötés: 2021.11.18.
•EKR001735222021 VK6_EK_Dorogi u.vizműtől délre iparterulet viziköz.: Paks, Dorogi úti vízműteleptől délre
fekvő iparterületek víziközművesítése I. szakasz – előkészítő szakasz tervezési feladatainak elvégzése. A szerződés
tárgyát képező szolgáltatás teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított 5 hónap (mennyiségi teljesítés).
Szerződéskötés: 2021.12.30.
(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:
Az eljárást megindító felhívás IV.1.2) pontjában rögzítettek szerint a keretmegállapodás egy
ajánlattevővel került megkötésre. A KM2 eljárások eredményeként kötött egyedi szerződés szerinti
megbízási díj a keretmegállapodás 1. számú mellékletében rögzített megajánlás alapján került
meghatározásra.
A KM 1. részében Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékelte az ajánlatokat:
- 1. Ajánlattevő által megajánlott százalék a becsült nettó építési költség figyelembe vételével összesen (%)
Súlyszám: 45
- 2. Ajánlattevő által megajánlott mérnöknapi díj összesen (nettó Ft) Súlyszám: 5
- 3. Személyi állomány képzettsége, tapasztalata Súlyszám: 50
A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-100
A pontszámok kiszámítása az 1. és a 2. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerével, a 3.
értékelési szempont esetében a pontozás és az egyenes arányosítás módszerével történt.
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
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 060 - 150809
(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 2021.IV. negyedévi KM2 szerződésekről
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:
2021/12/30 (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
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24872476241
Postai cím: Rokolya Utca 6-8. A. épület földszint 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@aquareateam.hu
Telefon: +36 209856182
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: AQUAREA NUCLEUS Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26495114241
Postai cím: Rokolya Utca 6-8. A. ép. földszint 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: nucleus@aquareateam.hu
Telefon: +36 705074961
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Aqualine Z+Z Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25991466220
Postai cím: Vadrózsa Utca 10.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: imre.zajzon@gmail.com
Telefon: +36 309023972
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: 286951888
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 286951888
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: Geotechnikai tervezés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
KM2 részben érintett ajánlattevők:
Közös ajánlattevő neve: AQUA TRIO Konzorcium
Közös ajánlattevő 1.: AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.,
Magyarország 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. épület földszint 7. Adószám: 24872476-2-41
Közös ajánlattevő 2.: AQUAREA NUCLEUS Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyarország
1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. épület földszint 7. Adószám: 26495114-2-41
Közös ajánlattevő 3.: Aqualine Z+Z Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8800 Nagykanizsa, Vadrózsa
utca 10. Adószám: 25991466-2-20
Nyertes ajánlattevő:
AQUA TRIO Konzorcium
Közös ajánlattevő 1.: AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.,
Magyarország 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. épület földszint 7. Adószám: 24872476-2-41
Közös ajánlattevő 2.: AQUAREA NUCLEUS Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyarország
1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. épület földszint 7. Adószám: 26495114-2-41
Közös ajánlattevő 3.: Aqualine Z+Z Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8800 Nagykanizsa, Vadrózsa
utca 10. Adószám: 25991466-2-20
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. § (3)-(9)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (25877/2021)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15802107241
Postai cím: Visegradi Utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Lilla
Telefon: +36 94515766
E-mail: vas@szgyf.gov.hu
Fax: +36 94312675
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Három Vezér Gyermekotthon kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000881722021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

267

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Három Vezér Gyermekotthon létrehozása című projekt keretében építési beruházás kivitelezése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 652536931 (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: Három Vezér Gyermekotthon létrehozása -kivitelezés
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: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9730 Kőszeg, Kálvária utca 14., hrsz. 1399
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Három Vezér Gyermekotthon létrehozása című projekt keretében építési beruházás kivitelezése”
Feladat: Három lakásotthon és egy központi épület építése.
A teljes leírást és pontos mennyiségeket a jogerős építési engedély és a Gyermekotthon Engedélyes tervei és
Kiviteli
Tervdokumentációja tartalmazza.
Beépítés módja: szabadon álló
A Három Vezér Gyermekotthon kialakítása során földszintes, magastetős épületstílusban egy központi épület és 3
db azonos alaprajzi kialakítású lakásotthon épül.
Központi épület: nettó 116,48 m2 alapterület
Lakásotthon1: nettó 203,27 m2 alapterület
Lakásotthon2: nettó 203,27 m2 alapterület
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Lakásotthon3: nettó 203,27 m2 alapterület
Összesen: nettó 726,29 m2 alapterület
Az építési munkálatok előtt a területen lévő bontási munkálatokat el kell végezni. A bontandó földszintes,
lapostetős épület kb. 160 m2-es, a melléképület kb. 40 m2-es. A 312/2012. (IX. 8.) Kormányrendelet 45. §-a alapján
a bontási tevékenység nem tartozik az engedély alapján végezhető tevékenységek közé.
Az építési munkálatok során egy kosárlabda pálya is épül.
Megújuló energiák alkalmazása:
- Vonatkozó jogszabály – 7/2006 (v.24.) TNM rendelet.
- Napelem
Akadálymentesség biztosítása, építtetői igények:
- A közösségi épületrészben 1 db mozgássérült vizesblokk létesítése (WC, mosdó).
- A közösségi és a csoport épületrészekben a vizesblokkok és a zuhanyozók kialakításánál elvárás, hogy azok egy
szintben, és a legkevesebb akadályoztatással legyenek megközelíthetőek.
- A telekhatáron belül, 2 db akadálymentesen használható parkoló kerül kijelölésre az akadálymentes bejárattól
50 m távolságon belül. A parkolóhelytől az épület akadálymentes megközelíthetőségének útvonalát folytonosan
és követhető módon jelölni kell. Az akadálymentes parkoló minimális mérete 3,50×5,0 m, beleértve az 1,50 m
szélességű közlekedősávot.
- A lakásotthon akadálymentesen használható bejárata burkolt felületről kell, hogy megközelíthető legyen.
- Az épületekben biztosítani kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét.
Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a részletes árazott költségvetést. Az árazatlan költségvetést az
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja, további információ a
közbeszerzési dokumentumban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1. pont
tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében
(hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 8
2 3. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.2. pont tekintetében bemutatott
felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap,
max. 36 hónap) 8
3 4. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.3. pont tekintetében bemutatott
felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap,
max. 36 hónap) 8
4 5. A 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre a
kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0, max.
24) 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.1.1-16-2016-00012
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.6) pontjában szereplő beszült érték egy technikai érték és csak a felhívás feladhatóságát bizotsítja.
II.2.7) pont kiegészítése: A teljesítési határidőbe az átadás-átvételi eljárás 30 napos időtartama is beleszámít az
esetleges
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hibajavításokkal együtt. Tehát a Vállalkozó fentiek szerint köteles a munkákat és a készrejelentést ennek
figyelembevételével szervezni.
A részajánlat tételének kizárásának indoka: Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét
tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező kivitelezési munkák egymásra épülnek, egy egységet alkotnak.
Adott esetben a közbeszerzési részenként különböző vállalkozók ugyanazon területen való munkavégzése,
a különböző szerződő felek munkájának koordinálása a szerződés teljesítését negatívan befolyásolja. A
projekt megvalósítását a négy ház együttes megvalósítása képezi; az épületegyüttes egy műszakiszakmai
egységet alkot. A kivitelezés megvalósítása egy építési engedélyben szerepel, mindebből következőleg
ugyanazon használatbavételi eljárás és működési engedélyeztetési eljárás keretében fog megvalósulni. Fentiek a
közbeszerzés részekre történő bontását és kiírását nem teszik lehetővé.
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: 2021 /S 148 - 392806
(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: Három Vezér Gyermekotthon kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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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:
2021/12/17 (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: KG Invest 2008. Kft
Nemzeti azonosítószám: 14408717208
Postai cím: Konini Utca 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: toth.istvan@vulcanoenergia.hu
Telefon: +36 704254111
Internetcím(ek): (URL) www.vulcanoenergia.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 652536931
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontja szerinti információk:
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Nyertes ajánlattevő: KG Invest 2008. Kft, Magyarország 9028 Győr, Konini Utca 19., adószáma:
14408717208
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):
- Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft., Magyarország 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk Utca 6., adószáma:
11975201208
- MEM Electric Kft., Magyarország 9745 Meszlen, Béke utca 89. adószáma: 23971053218
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2022/01/04 (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
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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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E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (0091/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10741980208
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Róbert
Telefon: +36 305636702
E-mail: kozma.robert@equinoxtender.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.eon.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.eon.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/EKR001402232021/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):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

274

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001402232021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alállomás-kivitelezés – Zalaszentgrót-Sümeg
Hivatkozási szám: EKR001402232021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján a Zalaszentgrót új 132/22 kV-os transzformátor állomás és a Sümeg 132/22 kV-os
alállomás mezőbővítésének kivitelezése.
1. rész - Alállomás-kivitelezés – Zalaszentgrót
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Vállalkozási szerződés alapján a Zalaszentgrót új 132/22 kV-os transzformátor állomás kivitelezése valamennyi
szakágra (építészet, épületvillamosság és -gépészet, útépítés, primer és szekunder villamos-technológiai
kivitelezés) kiterjedően.
2. rész - Alállomás-kivitelezés – Sümeg
Vállalkozási szerződés alapján a Sümeg 132/22 kV-os alállomás mezőbővítésének kivitelezése valamennyi
szakágra (építészet, primer és szekunder villamos-technológiai kivitelezés) kiterjedően.
AK mindkét részben 10%-os tartalékkeretet alkalmaz a a szerz.terv.-ben rögzítettek szerint.
AK a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés feltételeként az alábbiakat rögzíti mindkét rész tekintetében
[a feltételek bármelyikének a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya vagy nem teljeskörű teljesítése a
szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján]:
- C.A.R.-rendszerű összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás fennállása (felelősségbiztosítás esetében az 1.
részben min. 500.000.000 Ft/év és 150.000.000 Ft/káresemény, a 2. részben min. 100.000.000 Ft/év és 50.000.000
Ft/káresemény biztosítási érték; vagyonbiztosítás esetén mindkét részben min. a tartalékkeret nélkül számított
nettó szerződéses árnak megfelelő biztosítási érték);
- tervezési felelősségbiztosítás fennállása (mindkét részben min. 30.000.000 Ft/év és 10.000.000 Ft/káresemény
biztosítási érték);
- műszaki, ill. pénzügyi ütemterv összeállítása;
- HSE kérdőívek kitöltése és rendelkezésre bocsátása (a közbeszerzési eljárásban már adott esetben megnevezett
alvállalkozók illetve kapacitásnyújtó szervezetek vonatkozásában is);
- a nyertes ajánlattevőnél bevezetésre kerültek érvényes ISO 9001 minőség- és ISO 14001 környezetirányítási (vagy
ezekkel egyenértékű) rendszerek;
- a nyertes ajánlattevő igazolja, hogy rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-É és
MV-VI (vagy ezekkel egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel/vezetőkkel;
- a nyertes ajánlattevő igazolja, hogy rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes É, EN-VI, T
és V (vagy ezekkel egyenértékű) jogosultsággal rendelkező tervezőkkel;
- nyertes ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy a teljesítésben résztvevő szakemberek az MSZ 1585 szabvány
szerint villamosan kioktatottak.
Folytatása a felhívás II.2.4) pontjában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Alállomás-kivitelezés – Zalaszentgrót
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45100000-8

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:

45232220-0
45233000-9
45300000-0

45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaszentgrót belterület, hrsz. 1387/4. és 1387/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a Zalaszentgrót új 132/22 kV-os transzformátor állomás kivitelezése.
A) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő főbb feladatok
A nyertes ajánlattevő feladata a Zalaszentgrót új 132/22 kV-os transzformátor állomás kivitelezése valamennyi
szakágra (építészet, épületvillamosság és -gépészet, útépítés, primer és szekunder villamos-technológiai
kivitelezés) kiterjedően. A kapcsoló- és vezénylőépület beépített bruttó alapterülete 258,36 m2.
A.1) Ajánlatkérő biztosítja az alábbi készülékeket:
• NAF/KÖF transzformátor
• NAF megszakító
• NAF megszakító
• NAF szakaszoló
• NAF szakaszoló
• NAF szakaszoló
• NAF kombinált mérőváltó
• NAF áramváltó
• NAF túlfeszültség korlátozó
• NAF támszigetelő
• KÖF CSPK Tr
• KÖF ívoltó tekercs
• KÖF tokozott
• Akkutelep és töltő
• Segédüzemi elosztó
• Inverter
• 132 távvezeték védelem
• Transzformátor védelem
• Fogyasztói terheléskorlátozó automatika
• Középfeszültségű leágazás komplex védelem
• Középfeszültségű leágazás tartalékvédelem
• Alternatív földzárlatvédelem különleges hardver elemek
• Fejgép (Irányítástechnika rendszer)
• Távvezetéki mezőgép
• Transzformátor mezőgép
• Állomási közös mezőgép
• Segédüzemi mezőgép
• IED készülékek kommunikációs illesztő egységei
• Helyi adatmegjelenítő
• Védelmes munkahely
• Mérnökszolgálat, helyszíni munkavégzés
• Autonóm tartalékvédelem
A.2) A nyertes ajánlattevő által biztosítandó készülékek:
• FÁNOE 20/100 HOE hőfokvédelemmel
• KÖF szakaszoló
• KÖF áramváltó
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A.3) Főbb kivitelezési feltételek
• A területen keresztül haladó 22 kV-os kábelek 2022.06.30-ig kiváltásra kerülnek, de a gépimunka megkezdése
előtt a kábelek elhelyezése ellenőrizendő és korláttal jól látható eszközzel megjelölendő. Az ehhez szükséges
eszközt a nyertes ajánlattevőnek kell hoznia.
• A nyertes ajánlattevőnek kell megigényelnie az ideiglenes energia vételezést, amely a meglévő állomásban
rendelkezésre áll 3*63 A.
A.4) Egyéb teljesítési feltételek
• Nem a nyertes ajánlattevő feladata az új készülékek beillesztése a védelmi és irányítástechnika rendszerbe.
• Előfordulhat, hogy a rendelkezésre bocsátott „C” tervek a beépítendő primer készülékek miatt módosulnak és
azokat aktualizálni, adaptálni szükséges.
• A kiviteli terv elkészült egy fajta típusú tokozott kapcsoló-berendezésre a hozzátartozó szekunder résszel, de
előfordulhat azaz eset, hogy a 22 kV-os kapcsoló-berendezés primer és szekunder rendszerét is át kell tervezni a
majd rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás alapján.
• Amennyiben a terv nem az Ajánlatkérő által biztosított védelem és irányítástechnikai eszközökkel lett
megtervezve, úgy azt át kell terveznie a nyertes ajánlattevőnek.
• Amennyiben a tervben szereplő napelem típus és teljesítmény már nem kapható, akkor a nyertes ajánlattevőnek
azt át kell terveznie.
• A bekötő út kialakítása, „jó karba helyezése” olyan legyen, hogy azon a NAF/KÖF transzformátor és a
kivitelezéshez szükséges nagyobb anyagok is beszállíthatók legyenek, valamint oda a mostani magyarországi
előírásoknak megfelelő NAF/KÖF transzformátor szállító tréler is be tudjon fordulni. (Ha nem olyan a kapu és a
kerítés kialakítása, akkor azt át kell tervezni.)
• A vagyonvédelmi tervek a kivitelezés során pontosítandók (megfelel-e a tervben lévő vagyonvédelmi rendszer,
vagy újabb típus beépítése szükséges.
• „D” tervezés, a MMBH engedélyhez szükséges tervezés
B) A kivitelezési határidők [kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához]:
B.1) A munkaterület átadástól, mint kezdőnaptól:
• Külső út kiépítése a leendő kerítésig 41 munkanap
• Szabadtér építészeti alapok NAF/KÖF transzformátor alap nélkül 81 munkanap
• Épület szerkezet kész, belső vakolással 100 munkanap
• Szabadtéri primer készülékek alapra helyezése 193 munkanap
• Szabadtéri villamos berendezések 223 munkanap
• Műszaki átadás 261 munkanap
• Üzembe helyezés 301 munkanap,
B.2) Üzembe helyezéstől, mint kezdőnaptól:
• Végső átadás, tervdokumentáció átadása 50 munkanap
A felhívás II.1.4) és II.2.4) pontjaiban ismertetett adatok, információk részletes feltételei a szerz.terv.-ben és a közb.i műszaki leírásban kerültek rögzítésre.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás vállalt többletidőtartama - naptári hónap (min. 0 hónap; max. 36 hónap)
10
2 Az M/2. a) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felül
szakmai tapasztalata alállomás kivitelezés/felújítás területen (min. 0 hónap; max. 24 hónap) 10
3 Az M/2. b) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felül
szakmai tapasztalata alállomás kivitelezés/felújítás területen (min. 0 hónap; max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 351
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF-Energy-2020 / Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (projekt
azonosító száma: 10.7-0008-SKHU-W-M-20)
II.2.14) További információ:
A II.2.5) szerinti „Ár” értékelési részszempont alatt a „Tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ár” értendő.
II.2.1)
Elnevezés: Alállomás-kivitelezés – Sümeg
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45100000-8

További tárgyak:

45232220-0
45300000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Sümeg, külterület 4. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a Sümeg 132/22 kV-os alállomás mezőbővítésének kivitelezése.
A) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő főbb feladatok
A nyertes ajánlattevő feladata a Sümeg 132/22 kV-os alállomás mezőbővítésének kivitelezése valamennyi
szakágra (építészet, primer és szekunder villamos-technológiai kivitelezés) kiterjedően.
A.1) Ajánlatkérő biztosítja az alábbi készülékeket:
• Fázisonkénti hajtású megszakító
• Földelőkés nélküli szakaszoló
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• Földelőkéses szakaszoló
• Kombinált mérőváltó
• Túlfeszültség korlátozó, normál és SL kivitel
• NAF távolságvédelem
• NAF gyűjtősínvédelem leágazási egység
• Távvezeték mezőgép + séma
• IED készülékek kommunikációs illesztő egységei és irányítástechnikai rendszer egyéb szükséges hardver elemei
• Kezelői munkahely bővítése
• Védelmes munkahely bővítése
• KDSZ, ÜIK, RTU, KMH, VMH, mezőkészülékek, védelmek adatbázisainak készítése, módosítása, paraméterezések,
helyszíni optikai és gyengeáramú szerelések felülvizsgálatok és üzembe helyezések
• Autonóm tartalékvédelem
A.3) Egyéb teljesítési feltételek
• Nem a nyertes ajánlattevő feladata az új készülékek beillesztése a védelmi és irányítástechnika rendszerbe.
• Előfordulhat, hogy a rendelkezésre bocsátott „C” tervek a beépítendő primer készülékek miatt módosulnak és
azokat aktualizálni, adaptálni szükséges.
• Amennyiben a terv nem az Ajánlatkérő által biztosított védelem és irányítástechnikai eszközökkel lett
megtervezve, úgy azt át kell terveznie a nyertes ajánlattevőnek.
• „D” tervezés, a MMBH engedélyhez szükséges tervezés
B) A kivitelezési határidők [kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához]:
B.1) A munkaterület átadástól, mint kezdőnaptól:
• Szabadtér építészeti alapok NAF/KÖF transzformátor alap nélkül 30 munkanap
• Szabadtéri primer készülékek alapra helyezve 113 munkanap
• Műszaki átadás 173 munkanap
• Üzembe helyezés 188 munkanap,
B.2) Üzembe helyezéstől, mint kezdőnaptól:
• Végső átadás, tervdokumentáció átadása 40 munkanap
A felhívás II.1.4) és II.2.4) pontjaiban ismertetett adatok, információk részletes feltételei a szerz.terv.-ben és a közb.i műszaki leírásban kerültek rögzítésre.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás vállalt többletidőtartama - naptári hónap (min. 0 hónap; max. 36
hónap) 10
2 Az M/2. a) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felül
szakmai tapasztalata alállomás kivitelezés/felújítás területen (min. 0 hónap; max. 24 hónap) 10
3 Az M/2. b) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felül
szakmai tapasztalata alállomás kivitelezés/felújítás területen (min. 0 hónap; max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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
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Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 228
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF-Energy-2020 / Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (projekt
azonosító száma: 10.7-0008-SKHU-W-M-20)
II.2.14) További információ:
A II.2.5) szerinti „Ár” értékelési részszempont alatt a „Tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ár” értendő.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz
kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében
(Mo.-on a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti jegyzékben), illetve a nem Mo.-n letelepedett
gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt tervezői nyilvántartásban (vagy tervezői
jogosultságával).
SZ/2. Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII.
törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo.n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában (vagy
kivitelezői jogosultságával).
Igazolási módok:
A.1) Előzetes igazolás
A részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a
Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti
nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
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Részvételre jelentkező a 321/2015. Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró
okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás
hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1) Előzetes igazolás
Részvételre jelentkező az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az
alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja
elő). AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bek.-eire.
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus
nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában részvételre jelentkező csatolja a kamarai/jogosultság
igazolást a 321/2015. Korm. rendelet 26. § alapján. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bek.-eire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/2. Részvételre jelentkező az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával
igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő
nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Részvételre jelentkező csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónap
legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését az alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- az építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a teljesítés helye,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont és 22. § (3)
bekezdés]
M/2. Részvételre jelentkező nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
- szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését [a megnevezett
szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben
kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és
végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év
esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag
egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe], és
- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésének ideje alatt részvételre jelentkező rendelkezésére áll(nak).
[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont és 69. § (11) bekezdés; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
b) pont]
AK felhívja továbbá a részvételre jelentkezők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2)
bekezdésére, miszerint ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített M/1-M/2. alkalmassági minimumkövetelmények előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az AK által meghatározott követelményeknek, AK a
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követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni a
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére
alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített
építészeti és/vagy villamos-technológiai kivitelezési munkáinak teljesítésére vonatkozó pozitív (a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal az alábbiak szerint:
M/1.1. az 1. részben:
a) legalább 1 db új NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF transzformátor mező(k) építészeti kivitelezési munkáira
vonatkozó referencia; és
b) legalább 170 m2 bruttó alapterületű és min. 11 kV-os kapcsoló-berendezés elhelyezésére alkalmas
vezénylő- és kapcsolóépület építészeti kivitelezési munkáira vonatkozó referenciával; és
c) legalább 1 db új NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF transzformátor mező(k) primer és szekunder villamostechnológiai kivitelezési munkáira vonatkozó referencia; és
d) legalább 170 m2 bruttó alapterületű és min. 11 kV-os kapcsoló-berendezés elhelyezésére alkalmas
vezénylő- és kapcsolóépület villamos-technológiai kivitelezési munkáira vonatkozó referenciával.
Az a), b), c) és d) alpontok ugyanazon 1 db referenciával is igazolhatóak, ha a referencia azoknak
maradéktalanul megfelel. A b) és d) alpontok legfeljebb 1-1 db referenciával igazolhatóak. Az a) és c)
alpontok több, de legfeljebb alpontonként 2-2 db referenciával igazolhatóak akként, hogy az egyik
referenciának elegendő a „primer”, míg a másik referenciának a „szekunder” követelményt igazolnia
(vagyis nem elvárás, hogy ugyanazon 1 db referencia „primer” és „szekunder” elemeket is tartalmazzon).
M/1.2. a 2. részben:
a) legalább 1 db új NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF transzformátor mező(k) építészeti kivitelezési munkáira
vonatkozó referencia; és
b) legalább 1 db új NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF transzformátor mező(k) primer és szekunder villamostechnológiai kivitelezési munkáira vonatkozó referencia.
Az a) és b) alpontok ugyanazon 1 db referenciával is igazolhatóak, ha a referencia azoknak maradéktalanul
megfelel. Az a) és b) alpontok több, de legfeljebb 2 db referenciával igazolhatóak akként, hogy az egyik
referenciának elegendő a „primer”, míg a másik referenciának a „szekunder” követelményt igazolnia
(vagyis nem elvárás, hogy ugyanazon 1 db referencia „primer” és „szekunder” elemeket is tartalmazzon).
AK az M/1. alkalmassági követelmény körében az egyes fogalmak alatt az alábbiakat érti:
- „primer villamos-technológiai kivitelezés” alatt a készülék alapra helyezés, készülék bekötés, gyűjtősín
szerelés/kábelezés, sodronyozás és az üzembe helyezés előtti kivitelezői vizsgálatok értendőek;
- „szekunder villamos-technológiai kivitelezés” alatt az egyen- és váltakozóáramú energiaellátás, védelmi
célú jelátvitelt szolgáló optikai hálózat létesítés, védelmi- irányítástechnikai szerelések és üzembe helyezés
előtti kivitelezői vizsgálatok értendőek;
- „NAF” alatt a minimum 110 kV-os, vagy annál nagyobb feszültségszint értendő.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben is felhasználható. AK
referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző
nyolc éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bek. a) pont]. AK
referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A.
§]
M/2. Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan bármelyik részben, ha nem rendelkezik a
feladat ellátásához a következő szakemberekkel:
a) legalább 1 fő szakemberrel, aki legalább középfokú villamos és/vagy gépész szakirányú végzettséggel
és legalább 36 naptári hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik minimum 110 kV-os alállomás építési/
felújítási munkáinak helyszíni munkavezetése körében;
b) legalább 1 fő szakemberrel, aki legalább középfokú építő és/vagy magasépítő és/vagy építőmérnök
szakirányú végzettséggel és legalább 36 naptári hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik minimum 110
kV-os alállomás építési/felújítási munkáinak helyszíni munkavezetése körében.
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Az M/2. pontok alpontjaira megnevezett szakemberek között az átfedés nem megengedett, minimálisan
2 fő megnevezése szükséges az ajánlatban. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember
több részben is ugyanazon alpont(ok) igazolására is felhasználható.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bek.-eire.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, továbbá jótállás.
a) Késedelmi kötbér mértéke 1 % / naptári nap, alapja a késedelemmel érintett nettó szerződéses ár. Késedelmi
kötbér legfeljebb a késedelemmel érintett nettó szerződéses ár 20%-ának erejéig érvényesíthető. A késedelmi
kötbér alkalmazására Ajánlatkérő a teljesítési rész- és véghatáridők tekintetében is jogosult. Ajánlatkérő jogosult
a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér
szorzata eléri vagy meghaladja a késedelmi kötbér maximumát.
Ajánlatkérő egyedi késedelmi kötbérként kiköti, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő részéről nem kerül
biztosításra megfelelő szaktolmács, úgy a nyertes ajánlattevő az első és második alkalom után alkalmanként az 1.
részben a nettó szerződéses ár 0,1%-ának, a 2. részben a nettó szerződéses ár 1 %-ának megfelelő összegű kötbér
fizetésére köteles (a harmadik alkalomtól Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani).
b) Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett nettó szerződéses ár 20%-a.
c) Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett nettó szerződéses ár 30%-a.
d) Jótállás: kezdőnapja a végső műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napja, kötelező időtartama 24
naptári hónap, melyen felül többletvállalást az ajánlattételi szakaszban lehet megajánlani (min. 0 naptári hónap,
max. 36 naptári hónap).
A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
AK utófinanszírozást vesz igénybe. AK tartalékkeret nélkül számított szerződéses ár 5%-ának megfelelő
előleg igénylésének lehetőségét biztosítja mindkét részben. A (rész)számla szerinti vállalkozó díj(részlet)
megfizetésére - alvállalkozó igénybevétele esetén - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, - alvállalkozó
igénybevételének hiányában - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor. AK az 1. részben 7
db részszámla és 1 végszámla, míg a 2. részben 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét
biztosítja.
A megajánlott szerződéses árnak (ajánlati ár) tartalmaznia kell minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék
összeget, minden ráfordítást, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban
meghatározott ellenértéken felül- a szerződéstervezetben rögzített kivételekkel - más jogcímen számla nem
nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Ajánlatkérő nem vállal.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását.
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:
Lásd a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket.
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/09 (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: 2022/03/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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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 részvételi jelentkezések bírálatát a Kbt. 67. § és a 69. § rendelkezéseinek együttes alkalmazásával
folytatja le.
2) Részvételre jelentkezőnek (továbbiakban: RJ) jelentkezésében nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a benyújtott idegen nyelvű dokumentumok fordításáról (adott esetben);
RJ-nek jelentkezésében csatolnia szükséges továbbá
- az ESPD-t (kitöltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében a
jelentkezésben aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát;
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított
meghatalmazást.
3) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását.
4) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5) Közös jelentkezés esetén a közös jelentkezésről szóló megállapodást csatolni kell a jelentkezéshez,
a vezető RJ megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás megosztásának feltüntetésével,
nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös
jelentkezés esetén az RJ-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös RJ-k megjelölését.
6) AK tájékoztatja az RJ-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
7) A IV.2.3) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napját AK a Kbt. 70. §
(3) bek. alapján módosíthatja.
8) Az RF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt.,
illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok
a magyarországi pontos idő szerint értendők.
9) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:
- adható pontszám: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti;
- alk. módszerek: ár szempontnál fordított arányosítás, a minőségi szempontoknál egyenes arányosítás a
közb. dok.-ban rögzítettek szerint.
10) Nem konzultációs jellegű helyszíni bejárás:
1. részben: 2022. január 19. 11:00; találkozó: Zalaszengrót, Béke u. folytatását képező földúton
megközelíthető E.ON létesítménynél [Google Maps kód: X34J+8G2 Zalaszentgrót; GPS koord.: 46 955765,
17 081280];
2. részben: 2022. január 19. 13:00; találkozó: Mihályfa település felől Sümeg felé vezető országúton jobb
oldalon található sümegi alállomás bejáratánál [Google Maps kód: X7M6+9RR Sümeg; GPS koord.: 46
983485, 17 262010];
11) AK tájékoztatja az RJ-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU
2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján
RJ-nek kell nyilatkozatban megerősítenie a jelentkezésben közölt személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulását.
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12) AK a tárgyalásos eljárást a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján alkalmazza
[„tárgyalásos eljárás (…) az ajánlatkérő választása szerint bármikor alkalmazható”].
13) Az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra,
- a szerződéskötéshez előírt feltételek vállalásáról,
- a benyújtott idegen nyelvű dokumentumok fordításáról (adott esetben),
- kizárólag az 1. rész esetében az 1997. évi LXXVIII. törvényben és a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben
szabályozott Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer (Üvegkapu) használatára vonatkozó
követelmények megismeréséről.
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot,
- az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat alátámasztó dokumentumokat a közb. dok. szerint.
14) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozma Róbert (00466).
15) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022.02.09. 13:00; helye: EKR rendszerben szereplő adat
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/02/09 13:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § 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:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
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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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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26605/2021)
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: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11226002214
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács György
Telefon: +36 302748235
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drv.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
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: „Három telep szennyvíziszapjának hasznosítása”
Hivatkozási szám: EKR001379912021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90400000-1
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében a DRV Zrt. három szennyvíztisztító telepe szennyvíziszapjának hasznosítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 59827200 (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: „Három telep szennyvíziszapjának hasznosítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90513800-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A nyertes AT engedélye szerinti befogadó telepe(i)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A várható szennyvíziszap alapmennyisége 4.674 tonna, mely egyben a szerződés keretmennyisége. AK a
teljes alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal. Ezen felül AK maximum 1.402 tonna opciós mennyiség
hasznosításának megrendelésére jogosult.
AK elvárása a három szennyvíztisztító telepén (Kéthely, Marcali, Várvölgy) keletkező szennyvíziszap nyertes
AT általi átvétele, felrakodása, eljuttatása a hasznosítás helyszínére, mérlegelése és anyagában történő
újrahasznosítása komposztálással, azaz AK az iszap ártalmatlanítását, egyéb hasznosítását nem fogadja el
teljesítésként. A szennyvíztisztító telepeken keletkező települési szennyvíztisztításból származó iszapok (HAK kód
190805), továbbiakban szennyvíziszap kommunális jellegű.
Anyagában történő újrahasznosítás alatt AK az iszapok környezetkímélő, a területileg illetékes környezetvédelmi
felügyelőség és vagy a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal (NÉBIH) engedélye alapján történő termőföldi,
ill. mezőgazdasági, kertészeti célú elhelyezését érti, a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott R3 kódú tevékenységgel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) 1. pontjával
összhangban: anyagában történő hasznosítás: bármilyen hasznosítási művelet, így különösen az újrahasználatra
való előkészítés, az újrafeldolgozás és a feltöltés, ide nem értve az energetikai hasznosítást, valamint a
tüzelőanyagként vagy más módon energia előállítására felhasználandó anyagokká történő átalakítást, továbbá
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott hasznosítási módot. Ajánlatkérő tájékoztatja
az Ajánlattevőt, hogy hasznosítási módként a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott
tevékenységek közül kizárólag az R3c. pont szerinti komposztálási tevékenységet fogadja el. A komposztálási
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tevékenység végzéséhez szükséges telephelynek meg kell felelni a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék
kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló jogszabály előírásainak.
A szennyvíztisztító telepeken keletkező települési szennyvíztisztításból származó iszapok (HAK kód 190805),
kommunális jellegűek, amelyeket AK bevizsgáltat a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint.
Az iszap hasznosításának a fenti jogszabályok előírásai alapján együttesen kell megfelelnie az itt meghatározott
kiegészítésekkel.
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
( Közzétehető? )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A lehívási kötelezettséggel érintett keretmennyiség mértéke (4.674 tonna) a szerződés
teljesítése során opcionálisan maximum 1.402 tonnával nőhet (opcionális rész). Az opcionális részre
a keretmennyiségre irányadó szabályok vonatkoznak. AK nem köteles az opcionális rész teljes vagy
részleges lehívására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár.
2. A legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásának indokolása: Az AK számára szükséges tárgyi
szolgáltatás végzése jogszabályok által előírt és szigorúan szabályozott tevékenység, melynek minőségi és
műszaki követelményei konkrétan meghatározottak, így további minőségi, műszaki követelmények értékelése
nem értelmezhető.
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: 2021 /S 215 - 567076
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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: 4606000286 Rész száma: Elnevezés: „Három telep szennyvíziszapjának hasznosítása”
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: OS Pelso Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12525672243
Postai cím: Hamzsabégi Út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: gy.nyul2@gmail.com
Telefon: +36 707011031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59827200
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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
igen
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 12525672-2-43
Érvénytelen ajánlattevők:
NHSZ Csobánc Kft., Magyarország 8300 Tapolca, Halápi Út 33 25005095-2-19
Ajánlatkérő által kibocsátott a hiánypótlási felhívásra ajánlattevő nem válaszolt, ezért ajánlattevő ajánlata
annak eredeti tartalma alapján került elbírálásra. Mindezek alapján Bíráló bizottság tagja megállapították,
hogy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 1116 Budapest, Temesvár Utca
20. II. em. 220. 13320212-2-43
Ajánlatkérő által kibocsátott a hiánypótlási felhívásra ajánlattevő nem válaszolt, ezért ajánlattevő ajánlata
annak eredeti tartalma alapján került elbírálásra. Mindezek alapján Bíráló bizottság tagja megállapították,
hogy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
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 jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0022/2022)
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 Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatos Orsolya
Telefon: +36 306407491
E-mail: lakatos.orsolya@mav.hu
Fax: +36 15114253
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: Előszerelt vasbetonalj beszerzése – IVJ program
Hivatkozási szám: EKR001295472020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34946000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A keretmegállapodás elsősorban az Infrastruktúra Versenyképesség Javító (továbbiakban: IVJ) program első
ütemének Vecsés –
Albertirsa vonalszakaszt érintő 2021. évre tervezett felújításával kapcsolatos munkáihoz szükségesek.
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges a műszaki követelményeknek megfelelő – 60as rendszerű LW
vagy L4 típusú vagy ezekkel egyenértékű – előszerelt vasbetonalj beszerzése, összesen nettó 1 900 000 000 HUF
keretértékben. A
keretösszegből tervezetten az IVJ program által érintett vonalszakasz részére cca. 100 000 darab lehívását
tervezzük. Ajánlatkérő a
Becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg a mennyiséget. A
szerződéskötést
követően ténylegesen lehívott vasbetonalj mennyisége
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 794470 (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: Előszerelt vasbetonalj – IVJ program 2021.IV.né.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34946000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21 A teljesítés fő helyszíne: Eladó telephelyén Vevő szállító járművére rakodva
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges a műszaki követelményeknek megfelelő – 60as rendszerű LW vagy L4 típusú vagy ezekkel egyenértékű –, előszerelt vasbetonalj beszerzése, összesen nettó 794
470,- HUF értékben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 247 - 614872
(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: Közvetlen megrendelés 2021.IV.né.4. VBalj (IVJ)
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:
2021/12/09 (éééé/hh/nn)
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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: MABA Hungaria Vasbetonelemgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_6102142 0
Postai cím: Fehérvári utca 28/18.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: Bela.Steinhauer@maba.hu
Telefon: +36 703679942
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: 794470
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 794470
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

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) Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
MABA Hungaria Vasbetonelemgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, 8100 Várpalota, Fehérvári utca
28/18.; 12881367-2-19
2) Nyertes ajánlattevő adószáma: 12881367-2-19.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
foglaltak alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
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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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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0031/2022)
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 Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatos Orsolya
Telefon: +36 306407491
E-mail: lakatos.orsolya@mav.hu
Fax: +36 15114253
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: Talpfa, kitérőfa, hídfa beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001295542020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34947100-8
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MÁV Zrt. vasúti pályájához tartozó, felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges különféle olajtelített talpfa,
kitérőfa, hídfa
beszerzése összesen nettó 3 655 176 EUR (nettó 1 300 000 000 Ft) keretösszegben.
A keretösszegből tervezetten megrendelhető mennyiség cca. 27 989 db olajtelített fa alj. A szerződés mindkét fél
általi aláírást
követően lép hatályba, és a hatálybelépéstől számított 24 hónapig, vagy – amennyiben az Európai Unió
jogalkotási joggal felruházott
szervei nem döntenek a kreozot vegyi anyag illetve ezzel kezelt termékek forgalomba hozatalával kapcsolatos
528/2012/EU tanácsi
rendelet, valamint az Európai Bizottság 2017/2334 sz. és 2020/1038. sz. végrehajtási határozatával megállapított
határidő
meghosszabbításáról – 2021.10.31-ig vagy az esetleges módosító jogszabályban meghatározott új forgalomba
hozatali határidőig
érvényes.
Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg a
mennyiséget. A
szerződéskötést követően ténylegesen lehívott fa aljak mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet,
a szerződés
értékalapú keretmegállapodás.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 17520 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - 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: Közvetlen megrendelés 4 - Talpfa, kitérőfa
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34947100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU212 A teljesítés fő helyszíne: Elsődleges szállítási cím: MÁV Zrt. Raktározási Központ,
Pályavasúti Szakanyag Centrum Érd (2030 Érd, Tolmács u. 18.)
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Másodlagos szállítási cím: MÁV Zrt. Raktározási Központ, Pályavasúti Szakanyag Centrum Komárom (2900
Komárom, Szélső u. 4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges talpfák beszerzése, összesen nettó 17 520 €
értékben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 251 - 633353
(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
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A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közvetlen megrendelés 4 - Talpfa, kitérőfa
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:
2021/10/26 (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: E-LANDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_4620032 1
Postai cím: Katona József Utca 23/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: elandia.vl@gmail.com
Telefon: +36 202320016
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: 17520
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17520
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(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.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:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma: E-LANDIA Kft., 1137 Budapest, Katona József utca 23/. A. ép.,
14172816-2-41.
Nyertes ajánlattevő adószáma: 14172816-2-41.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban
foglaltak alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
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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.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

307

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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SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. (26207/2021)
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: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11103413207
Postai cím: Honvéd Utca 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8002
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Erzsébet
Telefon: +36 22541300
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu
Fax: +36 22314252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gázmotor alkatrész, karbantartás, javítás
Hivatkozási szám: EKR001038112021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42124100-5

308
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
8db 3MW teljesítményű kapcsolt energiatermelési egység (gázmotorral egybeépített generátor) javításához,
működtetéséhez szükséges alkatrészek szállítása, az energiatermelő egységek karbantartása, hibajavítása.
Karbantartási, javítási határ: a kapcsolt energiatermelési egység azon füst, víz és elektromos csatlakozási pontjai,
amelyeken belül javításuk, karbantartásuk a meglévő berendezésekkel való együttműködés miatt JENBACHER
INNIO gyártói alkatrész listában szereplő eredeti gyári tételek felhasználásával biztosítható, illetve a kapcsolt
generátor teljes terjedelemben.
Ajánlatkérő(AK) Székesfehérvár,Bakony u.6. alatti fűtőerőműben lévő 6db,illetve a Székesfehérvár,Toronysor 1.
alatti fűtőerőműben lévő 2db JMS 620 GS-NLC típusú gázmotort érintő,
• gyártó által előírt gyakorisággal történő karbantartása (2.000,4.000,6.000 üzemóránkénti) és ehhez kapcsolódóan
gépkönyv szerinti alkatrészek biztosítása,
• eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése alkatrész biztosítással együtt,
• a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása.
Továbbá:
• az NR20SJ 0282-9787 típusú turbófeltöltők 10.000 és/vagy 20.000 üzemórás felülvizsgálata és karbantartása,eseti
hibajavítása alkatrész biztosítással együtt,
• Bosch 24 V indító motor karbantartása,eseti hibajavítása alkatrész biztosítással együtt,
• a gázmotorokkal egybeépített LSA 54 XL 10-4P típusú LEROY-SOMER generátorok karbantartása,eseti
meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítása alkatrész biztosítással együtt,
• gyártó által előírt gyakorisággal történő motorolaj mintavételi és vizsgálati folyamat biztosítása.
Ajánlattevő által elvégzendő egyéb feladatok többek között, de nem kizárólag
- Levegőszűrők,karterszűrők,gázszűrők, olajszűrők biztosítása.
- Generátor csapágyak,félévenkénti zsírozása az előírt kenőanyaggal, előírt mennyiségben.
- Az elektromos berendezések száraz tisztítása,elektromos elemek mozgó alkatrészeinek átvizsgálása,tisztítása a
karbantartási kézikönyv szerint.
- Gázmotorok,turbók,generátorok,önindítók karbantartásához és az ehhez kapcsolódó hibaelhárításhoz szükséges
anyagok alkatrészek biztosítása.
- Az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése.
- Rendkívüli meghibásodások anyagszükségletének biztosítása.
- Távfelügyeleti rendszeren keresztül meghibásodások elemzése.
- Gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása, melyek beszerelését az Ajánlatkérő végzi.
Ajánlattevő a karbantartási feladatok elvégzésére a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül köteles.
A hibaesemény bejelentését és megrendelést követően, az Ajánlattevő 6 órán belül köteles megkezdi a
munkavégzést a bejelentett műszaki hiba jellegétől függően szükséges alkarész biztosításával.
AK saját döntése és az energiatermelési egységek (gázmotorral egybeépített generátor) műszaki állapota alapján
jogosult eseti megrendeléseket kibocsátani.AK nem vállal kötelezettséget a tervezett- és az esetlegesen szükséges
javítások és karbantartások teljes körű megrendelésére és az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni
hibaelhárítási,javítási feladatokra és az ahhoz szükséges alkatrész(ek) költségeire és anyagdíjra,továbbá a kapcsolt
energia termelési egység (gázmotorral egybeépített generátor) működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek
szállítására meghatározott keretösszeg kimerítésére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
Érték: 380986826 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
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 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: Gázmotor alkatrész, karbantartás, javítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42110000-3

További tárgyak:
50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6., 8000 Székesfehérvár,
Toronysor 1., 8000 Székesfehérvár Király sor 1/b
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő(AK) Székesfehérvár,Bakony u.6. alatti fűtőerőműben lévő 6db,illetve a Székesfehérvár,Toronysor 1.
alatti fűtőerőműben lévő 2db JMS 620 GS-NLC típusú gázmotort érintő,
•gyártó által előírt gyakorisággal történő karbantartása (2.000,4.000,6.000 üzemóránkénti) és ehhez kapcsolódóan
gépkönyv szerinti alkatrészek biztosítása,
•eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése alkatrész biztosítással együtt,
•a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása.
Továbbá:
•az NR20SJ 0282-9787 típusú turbófeltöltők 10.000 és/vagy 20.000 üzemórás felülvizsgálata és karbantartása,eseti
hibajavítása alkatrész biztosítással együtt,
•Bosch 24 V indító motor karbantartása,eseti hibajavítása alkatrész biztosítással együtt,
•a gázmotorokkal egybeépített LSA 54 XL 10-4P típusú LEROY-SOMER generátorok karbantartása,eseti
meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítása alkatrész biztosítással együtt,
• gyártó által előírt gyakorisággal történő motorolaj mintavételi és vizsgálati folyamat biztosítása.
Ajánlattevő által elvégzendő egyéb feladatok többek között, de nem kizárólag
-Levegőszűrők,karterszűrők,gázszűrők, olajszűrők biztosítása.
-Generátor csapágyak,félévenkénti zsírozása az előírt kenőanyaggal, előírt mennyiségben.
-Az elektromos berendezések száraz tisztítása,elektromos elemek mozgó alkatrészeinek átvizsgálása,tisztítása a
karbantartási kézikönyv szerint.
-Gázmotorok,turbók,generátorok,önindítók karbantartásához és az ehhez kapcsolódó hibaelhárításhoz szükséges
anyagok alkatrészek biztosítása.
-Az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése.
-Rendkívüli meghibásodások anyagszükségletének biztosítása.
-Távfelügyeleti rendszeren keresztül meghibásodások elemzése.
-Gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása, melyek beszerelését az Ajánlatkérő végzi.
Ajánlattevő a karbantartási feladatok elvégzésére a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül köteles.
A hibaesemény bejelentését és megrendelést követően, az Ajánlattevő 6 órán belül köteles megkezdi a
munkavégzést a bejelentett műszaki hiba jellegétől függően szükséges alkarész biztosításával.
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AK saját döntése és az energiatermelési egységek (gázmotorral egybeépített generátor) műszaki állapota alapján
jogosult eseti megrendeléseket kibocsátani.AK nem vállal kötelezettséget a tervezett- és az esetlegesen szükséges
javítások és karbantartások teljes körű megrendelésére és az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni
hibaelhárítási,javítási feladatokra és az ahhoz szükséges alkatrész(ek) költségeire és anyagdíjra,továbbá a kapcsolt
energia termelési egység (gázmotorral egybeépített generátor) működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek
szállítására meghatározott keretösszeg kimerítésére.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazza.
A műszaki leírásában és egyéb dokumentumplban meghatározott gyártmányú v.eredetű dologra,ill.
konkrét eljárásra,amely egy adott gazdasági szereplő termékeit v.az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi,v.védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra v.adott származásra v.gyártási folyamatra
történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni.A
meghatározott gyártmányú v.eredetű dologra,ill. konkrét eljárásra,amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
v.az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,v.védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra v.adott
származásra v.gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja,AK ezekkel
egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad.Egyenértékű típus megajánlása
esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon,bármely megfelelő eszközzel
kell bizonyítsa,hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a műszaki leírásban
meghatározott követelményeknek.321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46.§ (3)-(6) bek.
(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 Karbantartására, hibajavításra vállalt jótállás mértéke (min. 12 hónap- max. 48
hónap) (hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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
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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: 2021 /S 171 - 447632
(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: Gázmotor alkatrész, karbantartás, javítás
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:
2021/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: POWER SZERVIZ Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13583488210
Postai cím: Ipar Utca 7
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
E-mail: office@powerszerviz.hu
Telefon: +36 37303505
Internetcím(ek): (URL) www.powerszerviz.hu
Fax: +36 37303505
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 315200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 380986826
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: Generátor javítása,
felújítása, gázmotorok karbantartása, javítása, kipufogó hegesztés, csőszerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
POWER SZERVIZ Kft. (3200 Gyöngyös, Ipar utca 7.) 13583488-2-10
Greenergy-Service Karbantartó Kft. (1138 Budapest, Tomori utca 34.) asz: 22986054-4-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
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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:
2022/01/04 (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
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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
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26737/2021)
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: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vajda Erika
Telefon: +36 707087071
E-mail: erika.vajda@volanbusz.hu
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex biztosítási szolgáltatások megrendelése
Hivatkozási szám: EKR001258972021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

66510000-8

316
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész
A VOLÁNBUSZ Zrt. részére kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (KGFB), CASCO biztosítási, utasbalesetbiztosítási szerződés megkötése a közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki leírásban
meghatározott tartalommal.
2. rész
A VOLÁNBUSZ Zrt. részére vagyonbiztosítási szerződés megkötése a közbeszerzési dokumentumokban és a
műszaki leírásban meghatározott tartalommal.
3. rész
A VOLÁNBUSZ Zrt. részére kombinált felelősségbiztosítási szerződés megkötése a közbeszerzési
dokumentumokban és a műszaki leírásban meghatározott tartalommal.
4. rész
A VOLÁNBUSZ Zrt. részére D&O felelősségbiztosítási szerződés megkötése a közbeszerzési dokumentumokban és
a műszaki leírásban meghatározott tartalommal.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 2048163912 (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: KGFB, CASCO, Utasbiztosítások
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

66514110-0

További tárgyak:

66512100-3

Kiegészítő szójegyzék

66516100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: KGFB tekintetében a 2009. LXII. törvény és a mindenkori
hatályos jogszabályok alapján, a CASCO és az utas-balesetbiztosítás tekintetében földrajzi Európa teljes
területe.Részletes ismertetés a KD-ban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 7628 db gépjármű tekintetében a 2009. évi LXII. törvény rendelkezése értelmében flotta kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kíván beszerezni 1 év határozott időtartamra.
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Ajánlatkérő 350 db gépjármű tekintetében teljes körű casco biztosítási szerződést kíván beszerezni 1 év
határozott időtartamra.
Ajánlatkérő utas-balesetbiztosítási szerződést kíván beszerezni 600 000 000 fő/év tervezett mennyiségre 1 év
határozott időtartamra.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Dedikált kapcsolattartó biztosítása ajánlatkérő részére (igen/nem) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 97
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a megadott mennyiségektől a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
esetében 15 %-kal, a CASCO biztosítás tekintetében +50%-kal eltérhet az alábbiak szerint:
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó 15 %-os, illetve a casco biztosításra vonatkozó
+50%-os opció az Ajánlatkérő által az adatközlő táblázatban megadott teljes gépjármű darabszámának,
valamint a maximum 15 %-os, illetve +50%-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben
felfelé kell kerekíteni. Az opcióval érintett gépjármű darabszám a KGFB esetében: 1145 db; a CASCO
esetében: 175 db.
Az opció lehívása: Ajánlatkérő a biztosítási igény megjelenését követően, a korábban a szerződés hatálya
alá került gépjárművek adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a biztosítani kívánt járműveket /
gépjárműveket a nyertes ajánlattevő felé bejelenti. Az opció díjazása: a nyertes ajánlattevő a biztosítási
fedezetre kijelölt, lejelentett járműveket a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott
csoporthoz tartozó éves díj arányos részével a szerződés teljes díját megnöveli.
További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban az Ár szempont az alábbi alszempontokból áll:
1. KGFB összesített nettó díj (nettó HUF/év) - Súlyszám: 60;
2. CASCO összesített nettó díj (nettó HUF/év) - Súlyszám: 30;
3. Utas-balesetbiztosítás teljes utaslétszámra vonatkozó nettó díj (nettó HUF/év) - Súlyszám: 7.
II.2.1)
Elnevezés: Vagyonbiztosítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66515200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe. Tekintettel az EKR szigorú
karakterkorlátozására a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő vagyonbiztosítási szerződést kíván kötni 1 év határozott tartamra, melyhez előgondoskodás és
mellékköltség is kapcsolódik. A biztosítandó vagyontárgyak körét a műszaki leírás mellékleteként kiadott
adatközlő, valamint az azokra vonatkozó információkat a műszaki leírás tartalmazza. A teljes mennyiség 218 784
911 000 Ft biztosítási összegű vagyontárgyak a műszaki leírásban található adatközlő táblázat 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
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A vagyonbiztosítás alapján rendezett jogalapú kárügyek esetében a Biztosító
által készített kárbecslés, kárszámítás összegéből folyósított kárelőleg mértéke (%-ban, min. 10 %, max.
50%) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a vagyonbiztosítás tekintetében, a megadott mennyiségtől +30%-kal
eltérhet az alábbiak szerint:
A +30%-os opció meghatározása: Ajánlatkérő által az adatközlő táblázatban megadott teljes vagyon
értékének, valamint a maximum +30%-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé
kell kerekíteni. Az opcióval érintett vagyon értéke: 65 635 473 300 Ft. Az opció lehívása: Ajánlatkérő
a biztosítási igény megjelenését követően, a korábban a szerződés hatálya alá került vagyontárgyak
adatszolgáltatásával azonos adat struktúrával a biztosítani kívánt vagyontárgyakat, azok megnevezésével
és értékmegjelölésével a nyertes ajánlattevő felé bejelenti. Az opció díjazása: nyertes ajánlattevő a
biztosítási fedezetre bejelentett változásban érintett vagyontárgyakat a szerződés létrejöttekor rögzített
vagyoncsoport értékéhez rögzíti és az ajánlatban megadott díjtétel adta szorzattal a szerződés teljes díját
megnöveli.
További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kombinált felelősségbiztosítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Földrajzi Európa. Tekintettel az EKR szigorú karakterkorlátozására a
teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő kombinált felelősségbiztosítási szerződést kíván kötni az alábbi mennyiségek alapján a műszaki
leírásban foglaltak szerint (98,7 milliárd Ft értékű tervezett nettó árbevételi adat, 88,3 milliárd Ft értékű bérköltség
adat és 18186 fő foglalkoztatott adat) 1 év határozott tartamra.
Kombinált felelősségbiztosítás alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti: a „kombinált” felelősségbiztosítás egy olyan
csomagban megvásárolható, felelősségbiztosítási modulokból álló biztosítási fedezet, ahol az egyes modulok által
nyújtott szolgáltatás összege egyetlen, valamennyi modulra értett közös limittel (ún.: kombinált limittel) kerül
meghatározásra. A kombinált felelősségbiztosítás az ajánlatkérő tekintetében tartalmaz általános, szolgáltatói,
bérlői és bérbeadói, munkáltatói, rendezvényszervezői, gépjármű javítási, szakképzési, környezetszennyezői,
alvállalkozói felelősségbiztosítást, valamint ezek kiterjesztéseit: útkezelői, sorfa és parkfenntartói minőségben
okozott felelősségi károk, továbbá anyagmozgatás, rakodás, gépjármű munkagépként való használatára
vonatkozó kiterjesztés, építőipari teljesítésre, szállodai szolgáltatásra, letéti szolgáltatásra, gépjármű parkolói,
gépjárműmosói szolgáltatásokra vonatkozó kiterjesztéseket.
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Ajánlatkérő részéről a kockázatviselés hatálya alatti valamennyi, a felelősségbiztosítási fedezet moduláris
kialakításába illeszkedő kockázat biztosítási fedezettel történő lefedése és annak fenntartása a cél. A felkért
kombinált limit káronként 300 M Ft, és évente 900 M Ft. A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Dedikált kapcsolattartó biztosítása ajánlatkérő részére (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: D&O vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66516500-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Egész világ, kivétel USA/KANADA területe. Tekintettel az EKR
szigorú karakterkorlátozására a teljesítés fő helyszínei a közbeszerzés dokumentumokban kerülnek
ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő D&O felelősségbiztosítási szerződés kíván kötni, amelynek hatálya alá biztosítottként Ajánlatkérő
mindenkori vezető tisztségviselői, a vezető állású munkavállalói és felügyelőbizottsági tagjai tartoznak. A
biztosítási szerződésben feladni kívánt és most ismert paraméterekkel rendelkező gazdasági társaságok egy
ütemben kerül a fedezet hatálya alá integrálva. A kártérítési limit 2 Mrd Ft kár/év.
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A D&O biztosítás alapján rendezett jogalapú káresemények esetében a
biztosítottak előre látható és a Biztosító által jóváhagyott költségek előlegként kifizetett mértéke (%-ban,
min. 0 %, max. 50%) 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:
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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: 2021 /S 204 - 534417
(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: 15588/001-SZ Rész száma: 1 Elnevezés: KGFB, CASCO, Utasbiztosítások
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10456017444
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.fabian@uniqa.hu
Telefon: +36 303326037
Internetcím(ek): (URL) www.uniqa.hu
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1816721211
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 15590/001-SZ Rész száma: 2 Elnevezés: Vagyonbiztosítás
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10456017444
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.fabian@uniqa.hu
Telefon: +36 303326037
Internetcím(ek): (URL) www.uniqa.hu
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 124216701
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
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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.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: 15589/001-SZ Rész száma: 3 Elnevezés: Kombinált felelősségbiztosítás
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:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10456017444
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.fabian@uniqa.hu
Telefon: +36 303326037
Internetcím(ek): (URL) www.uniqa.hu
Fax: +36 15445869
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A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 96726000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15587/001-SZ Rész száma: 4 Elnevezés: D&O vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
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:
2021/12/28 (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)
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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: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10456017444
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.fabian@uniqa.hu
Telefon: +36 303326037
Internetcím(ek): (URL) www.uniqa.hu
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10500000
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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V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma:
1. rész:
Név: UNIQA Biztosító Zrt.
Adószám: 10456017-4-44
2. rész:
Név: UNIQA Biztosító Zrt.
Adószám: 10456017-4-44
3. rész:
Név: UNIQA Biztosító Zrt.
Adószám: 10456017-4-44
4. rész:
Név: UNIQA Biztosító Zrt.
Adószám: 10456017-4-44
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
1. Ajánlattevő neve: UNIQA Biztosító Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.
Adószáma: 10456017-4-44
2. Ajánlattevő neve: Generali Biztosító Zrt.
Székhely: 1066 Budapest, Teréz Krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44
2. rész:
1. Ajánlattevő neve: UNIQA Biztosító Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.
Adószáma: 10456017-4-44
2. Ajánlattevő neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Székhely: 1091 Budapest Üllői út 1.
Adószám: 10389395-4-44
3. rész:
1. Ajánlattevő neve: UNIQA Biztosító Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.
Adószáma: 10456017-4-44
2. Ajánlattevő neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Székhely: 1091 Budapest Üllői út 1.
Adószám: 10389395-4-44
4. rész:
Ajánlattevő neve: UNIQA Biztosító Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.
Adószáma: 10456017-4-44
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

327
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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: 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:
2022/01/04 (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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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (0018/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen, Csárda utca IV. és V. ütem útépítése
Hivatkozási szám: EKR000932862021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debrecen, Csárda utca IV. és V. ütem útépítése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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: 2021 - 016011 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 162 - 425904
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/18 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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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:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (26654/2021)
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: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15360025207
Postai cím: Seregélyesi Út 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
Telefon: +36 22535702
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fmkorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sebészeti varrógépek,ultrahangos eszközök,kapcsok
Hivatkozási szám: EKR001603172021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Sebészeti varrógépek, ultrahangos eszközök, kapcsok beszerzése 6 részben
Összesen 8 161 db/év
Az adott részre vonatkozó mennyiség az adott résznél kerül feltüntetésre.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
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x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 24582 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 242 - 637276
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/09 (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, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

335

. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja továbbá az ártáblázatot.
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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Komárom Város Önkormányzata (26793/2021)
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: Komárom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729624211
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakmáriné Tóth Katalin
Telefon: +36 34541347
E-mail: kozbeszerzes@komarom.hu
Fax: +36 34541348
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komarom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komáromi Kistáltos Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16755376111
Postai cím: Czuczor G. Utca 9
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ágnes
Telefon: +36 34340318
E-mail: kistaltos@komarom.hu
Fax: +36 34540109
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kistaltos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komáromi Csillag Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16755527111
Postai cím: Csillag Lakótelep 14
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűsné Ungar Sarolta
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Telefon: +36 34343624
E-mail: csillagovi@komarom.hu
Fax: +36 34343624
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csillagovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komáromi Gesztenyés Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16755383111
Postai cím: Igmándi Út 36/A
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halászné Szeder Anikó
Telefon: +36 34341735
E-mail: gesztenyes@komarom.hu
Fax: +36 34540107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komaromigesztenyes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komáromi Szivárvány Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16755390111
Postai cím: Kelemen L. Utca 34-36.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér János Sándorné
Telefon: +36 34340008
E-mail: szivarvanyovoda@komarom.hu
Fax: +36 34340008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nincs.nincs
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komáromi Napsugár Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16755400111
Postai cím: Koppány vezér Út 81.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2903
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koppánné Molnár Mónika
Telefon: +36 34343661
E-mail: napsugar@komarom.hu
Fax: +36 34540333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komarominapsugarovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komáromi Tóparti Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16755424111
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Postai cím: Tópart Ltp 4
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Márta
Telefon: +36 302481085
E-mail: topartiovi@komarom.hu
Fax: +36 34540185
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.topartiovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komáromi Szőnyi Színes Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16755417111
Postai cím: Kossuth L. Utca 9.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2921
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Győrffy Tünde
Telefon: +36 34342680
E-mail: szinesovoda@komarom.hu
Fax: +36 34540116
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szinesovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye
Nemzeti azonosítószám: 16763311111
Postai cím: Árpád vezér Utca 4.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Nikoletta
Telefon: +36 34540033
E-mail: komaromgondozas@komarom.hu
Fax: +36 34541348
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komarom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komáromi Aprótalpak Bölcsőde
Nemzeti azonosítószám: 16763328111
Postai cím: Kállai T. Utca 2.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Varga Viktória
Telefon: +36 34340607
E-mail: komboli@komarom.hu
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Fax: +36 34541348
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nincs.nincs
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komáromi Klapka György Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15813293211
Postai cím: Kelemen L. Utca 22.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Számadó Emese
Telefon: +36 34344697
E-mail: emese@jamk.hu
Fax: +36 34344697
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kgym.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komáromi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15385152211
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baksa-Ströcker Renáta
Telefon: +36 202031114
E-mail: jegyzo@komarom.hu
Fax: +36 34541348
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komarom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata
Nemzeti azonosítószám: 15388038111
Postai cím: Jedlik Á. Utca 8.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakmáriné Tóth Katalin
Telefon: +36 203792472
E-mail: drgordan@gmail.com
Fax: +36 34541348
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komarom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés Komárom ME
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Hivatkozási szám: EKR001557222021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

340

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komárom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak, valamint az intézményeknek a villamos energia
beszerzése közös ajánlatkérés keretében, szabványos minőségű villamos energia beszerzése teljes ellátásalapú
szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési
szabályoknak megfelelő áron.
1.rész: villamos energia
Komáromi Kistáltos Óvoda: profilos 16.632kWh/év
Komáromi Csillag Óvoda: idősoros 16.720kWh/év
Komáromi Gesztenyés Óvoda: profilos 20.482kWh/év
Komáromi Szivárvány Óvoda: profilos 16.302kWh/év
Komáromi Napsugár Óvoda: profilos 11.352kWh/év
Komáromi Tóparti Óvoda: profilos 12.562kWh/év
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda: profilos 17.380kWh/év
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye: 150.392kWh/év, profilos:71.192 kWh/év, idősoros:79.200 kWh/év
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde: profilos 31.898kWh/év
Komárom Város Önkormányzata: 184.795kWh/év, profilos:154.545 kWh/év, idősoros:30.250 kWh/év
Komáromi Klapka György Múzeum: profilos 23.760kWh/év
Komárom Város Polgármesteri Hivatal: 229.350kWh/év, profilos:7.188 kW/év, idősoros:222.162 kWh/év
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata: profilos 37.708kWh/év
2.rész: közvilágítás
Közvilágítás: 992.142kWh/év
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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: 2021 - 024575 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 244 - 642412
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
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Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Komárom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak, valamint az intézményeknek a villamos
energia beszerzése közös ajánlatkérés keretében, szabványos minőségű villamos energia beszerzése
teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, egyetemes szolgáltatásra
vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron.
1.rész: villamos energia
Komáromi Kistáltos Óvoda: profilos 16.632kWh/év
Komáromi Csillag Óvoda: idősoros 16.720kWh/év
Komáromi Gesztenyés Óvoda: profilos 20.482kWh/év
Komáromi Szivárvány Óvoda: profilos 16.302kWh/év
Komáromi Napsugár Óvoda: profilos 11.352kWh/év
Komáromi Tóparti Óvoda: profilos 12.562kWh/év
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda: profilos 17.380kWh/év
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye: 150.392kWh/év, profilos:71.192 kWh/év, idősoros:79.200
kWh/év
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde: profilos 31.898kWh/év
Komárom Város Önkormányzata: 184.795kWh/év, profilos:154.545 kWh/év, idősoros: 30.250 kWh/év
Komáromi Klapka György Múzeum: profilos 23.760kWh/év
Komárom Város Polgármesteri Hivatal: 229.350kWh/év, profilos:7.188 kW/év, idősoros:222.162 kWh/év
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata: profilos 37.708kWh/év
Ajánlatkérő mindegyik rész tekintetében fenntartja a jogot, hogy a megadott mennyiséghez képest, a
felhasználástól függően, -30%-os mértékben eltérjen.
Helyesen:
Komárom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak, valamint az intézményeknek a villamos
energia beszerzése közös ajánlatkérés keretében, szabványos minőségű villamos energia beszerzése
teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, egyetemes szolgáltatásra
vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron.
1.rész: villamos energia
Komáromi Kistáltos Óvoda: profilos 16.632kWh/év
Komáromi Csillag Óvoda: idősoros 16.720kWh/év
Komáromi Gesztenyés Óvoda: profilos 20.482kWh/év
Komáromi Szivárvány Óvoda: profilos 16.302kWh/év
Komáromi Napsugár Óvoda: profilos 11.352kWh/év
Komáromi Tóparti Óvoda: profilos 12.562kWh/év
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda: profilos 17.380kWh/év
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye: 150.392kWh/év, profilos:71.192 kWh/év, idősoros:79.200
kWh/év
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde: profilos 31.898kWh/év
Komárom Város Önkormányzata: 184.795kWh/év, profilos:154.545 kWh/év, idősoros: 30.250 kWh/év
Komáromi Klapka György Múzeum: profilos 23.760kWh/év
Komárom Város Polgármesteri Hivatal: 229.350kWh/év, profilos:7.188 kW/év, idősoros:222.162 kWh/év
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata: profilos 37.708kWh/év
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:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Komárom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak, valamint az intézményeknek a villamos
energia beszerzése közös ajánlatkérés keretében, szabványos minőségű villamos energia beszerzése
teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, egyetemes szolgáltatásra
vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron.
2. rész: közvilágítás
Közvilágítás: 992.142kWh/év
Ajánlatkérő mindegyik rész tekintetében fenntartja a jogot, hogy a megadott mennyiséghez képest, a
felhasználástól függően, -30%-os mértékben eltérjen.
Helyesen:
Komárom Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak, valamint az intézményeknek a villamos
energia beszerzése közös ajánlatkérés keretében, szabványos minőségű villamos energia beszerzése
teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, egyetemes szolgáltatásra
vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron.
2. rész: közvilágítás
Közvilágítás: 992.142kWh/év
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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IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
A szerződés a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján és a nyertes ajánlattevő üzletszabályzata szerint
jön létre.
Ajánlattevő a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó számlákat minden esetben a tárgyhónapot
(elszámolási időszakot) követő hó 15. munkanapjáig bezárólag postázza az ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő a számlák összegét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a számlán feltüntetett
bankszámlaszámra történő utalással, Ft-ban egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdései és a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdései alapján.
Ajánlattevő az elszámoló számlát a ténylegesen mért fogyasztás alapján állítja ki.
Ajánlattevő az elszámoló számlát a tárgyhónapot követő hónap 15. munkanapjáig küldi meg az
Ajánlatkérő részére.
Helyesen:
A szerződés a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján és a nyertes ajánlattevő üzletszabályzata szerint
jön létre.
A teljesítésre a VET. és a Ptk. rendelkezésein kívül a Kbt. rendelkezéseit is alkalmazni kell.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla a nyertes ajánlattevő üzletszabályzatában és ÁSZFjében szabályozottan átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) és a Kbt. 135.§ (1)
és (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezéseire is.
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:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
A szerződés a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján és a nyertes ajánlattevő üzletszabályzata szerint
jön létre.
Az árképzés a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján és nyertes ajánlattevő üzletszabályzata szerint
jön létre.
A közös ajánlatkérők mindegyike külön-külön, saját nevében köt szerződést.
A szerződés teljesítése a Felolvasólap mellékletben megadott egységárakon (A1, A3 völgyidőszak, A3
csúcsidőszak és a közvilágítás egységára) történik.
A Felolvasólapra kerülő képzett villamos energia egységár kiszámítása a Felolvasólap melléklet
segítségével történik.
Az ajánlatot a közbeszerzési műszaki leírás adatai alapján kell meghatározni.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen eljáráshoz kapcsolódó teljesítés során, teljes
körben alkalmazni kell a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (VET).
Ajánlatkérő 2 felhasználási helyen működtet háztartási kiserőművet. POD száma: "HU000110F11-UKOMAROM-INKUBATORH-", "HU000110-11-S00000000000001217386".
Az eljárás nyelve a magyar.
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a kommunikáció és minden nyilatkozattétel az EKR
rendszeren keresztül történik.
A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az
irányadó. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k)
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti (ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett, cégeljáráshoz készült) aláírás-mintáját annak igazolására, hogy az ajánlatot,
illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá, továbbá
Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazás is két tanúval igazoltan.
Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján NEM írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának
alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő
egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Értékelési szempont: a legalacsonyabb ár a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint.
Értékelési módszer: sorbarendezés
Ha több ajánlatnak azonos az ára, akkor közjegyző jelenlétében tartott sorsolás alapján választja ki az
ajánlatkérő a nyertes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
A felhívás IV.2.6. meghatározott 1 hónap ajánlati kötöttség 30 napnak felel meg.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
nem teszi lehetővé.
Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen
olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás
indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az
Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság
által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés
megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok
állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
Vevő jogosult – és a Kbt. alapján egyben köteles – a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –
ha:
• az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
• az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Amennyiben a Vevő a fenti okokból felmondja a Szerződést, az Eladó csak a Szerződés megszűnése előtt
már teljesített szállítás pénzbeli ellenértékére jogosult.
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Kovács Péter/00324
Helyesen:
A szerződés a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján és a nyertes ajánlattevő üzletszabályzata szerint
jön létre.
Az árképzés a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján és nyertes ajánlattevő üzletszabályzata szerint
jön létre.
A közös ajánlatkérők mindegyike külön-külön, saját nevében köt szerződést.
A szerződés teljesítése a Felolvasólap mellékletben megadott egységárakon (A1, A3 völgyidőszak, A3
csúcsidőszak, A2 völgyidőszak, A2 csúcsidőszak) történik.
A Felolvasólapra kerülő képzett villamos energia egységár kiszámítása a Felolvasólap melléklet
segítségével történik.
Az ajánlatot a közbeszerzési műszaki leírás adatai alapján kell meghatározni.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen eljáráshoz kapcsolódó teljesítés során, teljes
körben alkalmazni kell a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (VET).
Ajánlatkérő 2 felhasználási helyen működtet háztartási kiserőművet. POD száma: "HU000110F11-UKOMAROM-INKUBATORH-", "HU000110-11-S00000000000001217386".
Az eljárás nyelve a magyar.
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a kommunikáció és minden nyilatkozattétel az EKR
rendszeren keresztül történik.
A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az
irányadó. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k)
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti (ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett, cégeljáráshoz készült) aláírás-mintáját annak igazolására, hogy az ajánlatot,
illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá, továbbá
Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől
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származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazás is két tanúval igazoltan.
Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján NEM írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának
alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő
egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Értékelési szempont: a legalacsonyabb ár a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint.
Értékelési módszer: sorbarendezés
Ha több ajánlatnak azonos az ára, akkor közjegyző jelenlétében tartott sorsolás alapján választja ki az
ajánlatkérő a nyertes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
A felhívás IV.2.6. meghatározott 1 hónap ajánlati kötöttség 30 napnak felel meg.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
nem teszi lehetővé.
Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen
olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás
indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az
Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság
által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés
megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok
állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
Vevő jogosult – és a Kbt. alapján egyben köteles – a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –
ha:
• az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
• az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Amennyiben a Vevő a fenti okokból felmondja a Szerződést, az Eladó csak a Szerződés megszűnése előtt
már teljesített szállítás pénzbeli ellenértékére jogosult.
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Kovács Péter/00324
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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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:
Módosított dokumentumok:
Felhívás
Útmutató Komárom villamos energia MOD.doc
Szerződés tervezet egyetemes MOD.pdf
Felolvasólap melléklet MOD.xlsx
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

348

Nemzeti Védelmi Szolgálat (26741/2021)
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: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15722603251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Suha Zoltán
Telefon: +36 306943352
E-mail: suhaz@nvsz.hu
Fax: +36 14753724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nvsz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök és kapcsolat szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001268982021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Védelmi Szolgálat részére informatikai eszközök és azokhoz tartozó szolgáltatások beszerzése öt
közbeszerzési részben.
1. közbeszerzési rész: Blanco adattörlő szoftver
2. közbeszerzési rész: Biokey ujjlenyomat olvasóhoz licenc
3. közbeszerzési rész: Hardware eszközök
4. közbeszerzési rész: Fotónyomtató és tartozékai
A beszerzendő informatikai eszközök és szolgáltatások részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazzák.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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: 2021 - 023412 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 237 - 623667
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/02 (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:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Az ajánlat (AJ) benyújtásának formai követelményei a közbeszerzési dokumentációban (KD) és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint (e-Kr.).
2. A min. AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min. szempontnál szigorúbb feltétel:
M/1.1)-M/1.4).
3. Ajánlattevő (AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő (GSZ) az AJ-ban csatolja
a nevében kötelezettségvállalásra jogosult, az AJ-ot aláíró személy aláírási címpéldányának, vagy aláírás
mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát.
4. Az AJ-ban be kell nyújtani AT-nek a Kbt. 66. § (2); 67. § (1), (4) bek-ek szerinti-, továbbá az üzleti titokról
szóló nyilatkozatait; a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek-ben előírt adatokkal, a műszaki leírásban előírtak
igazolására a megajánlott eszközök, szoftver licencek magyar nyelvű termékleírásait vagy (magyar vagy
angol nyelvű) prospektusait.
5. Az AJ-nak tartalmaznia kell AT nyil.-át a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról, továbbá a 66. §
(6) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatokat. A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
6. A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési (VB) eljárás esetében AT
az Aj-hoz csatolja a cégbírósághoz benyújtott VB kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban VB eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyil.
benyújtása szükséges.
7. Kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56.§-ában foglaltak alapján.
8. Közös AJ. tétel esetén az AJ-nak meg kell felelnie a Kbt 35.§-ban foglaltaknak, és közös AT-k kötelesek
becsatolni megállapodásukat a közös AJ.tétel feltételeiről.
9. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11. Tájékozódási kötelezettség: KD-ban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5)
szerinti ellenőrzi.
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12. AK alkalmazza a Kbt. 131.§ (4) bek. leírtakat.
13. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért, tekintettel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésre.
14. Hiánypótlás Kbt. 71§. szerint, KD-ban részletezve.
15. Eljárás nyelve: magyar, KD-ban részletezve
16. Az AJ-hoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, mely a dokumentációban és mellékleteiben
szerepelnek.
17. AK a Kbt. 41/A. § alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le.
18. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyil .-ot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
19. Az ajánlatban csatolandó a részletes ártáblázat, xls. és pdf formátumban teljes körűen kitöltve, a pdf
formátum cégszerűen aláírva.
20. AK a bírálat során alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)–(5) bek. leírtakat.
21. Az ajánlathoz csatolandó valamennyi megajánlott termék magyarországi forgalomba hozatalához
előírt gyártói adatlap vagy tanúsítvány , továbbá a termék műszaki tartalmát igazoló termék-adatlap a
dokumentációban részletezettek szerint.
22. FAKSZ: Suha Zoltán 00134 e-mail: zoli.suha@gmail.com
Helyesen:
1. Az ajánlat (AJ) benyújtásának formai követelményei a közbeszerzési dokumentációban (KD) és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint (e-Kr.).
2. A min. AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min. szempontnál szigorúbb feltétel:
M/1.1)-M/1.4).
3. Ajánlattevő (AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő (GSZ) az AJ-ban csatolja
a nevében kötelezettségvállalásra jogosult, az AJ-ot aláíró személy aláírási címpéldányának, vagy aláírás
mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát.
4. Az AJ-ban be kell nyújtani AT-nek a Kbt. 66. § (2); 67. § (1), (4) bek-ek szerinti-, továbbá az üzleti titokról
szóló nyilatkozatait; a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek-ben előírt adatokkal, a műszaki leírásban előírtak
igazolására a megajánlott eszközök, szoftver licencek magyar nyelvű termékleírásait vagy (magyar vagy
angol nyelvű) prospektusait.
5. Az AJ-nak tartalmaznia kell AT nyil.-át a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról, továbbá a 66. §
(6) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatokat. A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
6. A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési (VB) eljárás esetében AT
az Aj-hoz csatolja a cégbírósághoz benyújtott VB kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban VB eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyil.
benyújtása szükséges.
7. Kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56.§-ában foglaltak alapján.
8. Közös AJ. tétel esetén az AJ-nak meg kell felelnie a Kbt 35.§-ban foglaltaknak, és közös AT-k kötelesek
becsatolni megállapodásukat a közös AJ.tétel feltételeiről.
9. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11. Tájékozódási kötelezettség: KD-ban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5)
szerinti ellenőrzi.
12. AK alkalmazza a Kbt. 131.§ (4) bek. leírtakat.
13. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért, tekintettel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésre.
14. Hiánypótlás Kbt. 71§. szerint, KD-ban részletezve.
15. Eljárás nyelve: magyar, KD-ban részletezve
16. Az AJ-hoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, mely a dokumentációban és mellékleteiben
szerepelnek.
17. AK a Kbt. 41/A. § alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le.
18. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyil .-ot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
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19. Az ajánlatban csatolandó a részletes ártáblázat, xls. és pdf formátumban teljes körűen kitöltve, a pdf
formátum cégszerűen aláírva.
20. AK a bírálat során alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)–(5) bek. leírtakat.
21. Az ajánlathoz csatolandó valamennyi megajánlott termék magyarországi forgalomba hozatalához
előírt gyártói adatlap vagy tanúsítvány , továbbá a termék műszaki tartalmát igazoló termék-adatlap a
dokumentációban részletezettek szerint.
22. FAKSZ: Suha Zoltán 00134 e-mail: zoli.suha@gmail.com
23. A közbeszerzés módosítása érintette a közbeszerzési eljárás 1. és 2. részeihez tartozó
szerződéstervezetek szövegezését.
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, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/25 (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: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
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A következő helyett:
Dátum: 2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/01/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 1. és 2. részekhez tartozó szerződéseket 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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Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (26431/2021)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50208731
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czeglédy Gergő
Telefon: +36 14378807
E-mail: czegledy.gergo@obuda.hu
Fax: +36 14378804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Viziorgona u 8. és a Zipernovszky u felújítás
Hivatkozási szám: EKR001645622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Viziorgona 8. alatti ingatlan átalakítás,felújítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45453100-8
45111100-9
45430000-0
45442100-8

Kiegészítő szójegyzék
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45421100-5
45260000-7
45315100-9
45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1039 Budapest, Viziorgona utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Víziorgona u. 8. sz. alatti épület teljes átalakítása:
1572,8 m2 beépített, felújítandó terület, 3860 m2 telekterület, 17 db új, telken belüli parkoló
Az épület jelenlegi funkciója változik meg, bölcsődéből rendelő kerül kialakításra, melyben a kerületi szakrendelés,
fogászat, védőnői, valamint gyermekorvosi ellátás kap helyet. Az új funkciónak megfelelően új helyiségeket kell
kialakítani, falai gipszkarton válaszfalak lesznek. Fentiek miatt az épületet tartószerkezetig vissza kell bontani és a
hatályos jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani az új épületszerkezeteket.
Az épület külsőleg új vakolt hőszigetelést, valamint új hő - és vízszigetelt lapostetőt kap.
A telek területén jelenleg nincs parkoló. Minden bejárathoz új fedett biciklitároló készül. Az orvosok részére a
parkolók kialakítása telken belül megoldható, új térkő burkolatú parkolóhelyekkel és hozzájuk tartozó úttal.
A meglévő válaszfalak elbontása után új gipszkarton válaszfalak kialakítása szükséges.
A meglévő belső nyílászárók minden esetben bontásra kerülnek. Az új gipszkarton falakba új gipszkartonba
helyezhető ajtók kerülnek beépítésre.
A meglévő külső nyílászárók elbontásra kerülnek, kivételt képez ez alól a Hőközpont kétszárnyú ajtaja és ablaka,
ezek felújítása szükséges.
Az új ablakok műanyag tok és szárnyszerkezetűek, dübeles rögzítéssel, az új ajtók sajtolt acél blokktokkal,
vékonyfalcos acélszárny hőszigetelt panellel kerülnek beépítésre. A kibontott felülvilágítók helyére új fix
felülvilágító készül.
Az épületben a padló rétegrend visszabontásra kerül és új padló rétegrend kerül kialakításra, modifikált
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés készül, kellősített aljzaton.
Az épületen új egyenes rétegrendű, nem járható lapostető rétegrend kerül kialakításra.
A tetőre új gépészeti berendezések kerülnek, melyek eltakarására, valamint a környezet zajvédelmére akusztikai
takarófal készül.
Az épület homlokzatain új 15 cm vtg. EPS hőszigetelés készül, új homlokzati vékonyvakolattal.
Gépészet:
A funkcionálisan 3 részre osztott (Felnőtt -, Fogászati és Gyermekorvosi rendelő) épületben minden
részegységhez akadálymentes mosdó és közösségi vizesblokk kerül kialakításra.
Az épület a fűtési és HMV előállításhoz szükséges hőenergiát jelenleg az épületben található FŐTÁV kezelésében
lévő hőközpontból kapja. Az áttervezés során a távhőt mint primer energiát megtartják, a fűtésben és a HMV
ellátásban viszont bizonyos részeket elektromos bojlerekkel látnak el a cirkuláció és a mérés megfelelő megoldása
miatt. Az épület meglévő fűtési hálózata teljes mértékben elbontásra kerül.
A fűtési hőszükséglet igényt továbbra is a FŐTÁV Zrt. kezelésében lévő kompakt hőközpont biztosítja.
A hűtési igények ellátására kompakt kivitelű léghűtéses folyadékhűtő kerül beépítésre, amely az épület tetején,
külső térben kerül elhelyezésre. A hűtési rendszerbe kombinált mikrobuborék és iszapleválasztót építenek. A
hűtési kör szerelvényeit a földszinti hűtési hőközpont helyiségben helyezik el.
Elektromos:
A meglévő villamos hálózat teljes egészében elbontásra kerül, és az új igényeknek és az érvényben lévő
szabványoknak megfelelő villamos hálózat kerül kiépítésre.
Gyengeáram: Az új funkciók ellátására a következő gyengeáramú rendszerek kerülnek kialakításra :
strukturált hálózat, behatolásjelző rendszer, videómegfigyelő rendszer, munkaidő nyilvántartó rendszer,
beteghívó rendszer, beépített tűzjelző rendszer, akadálymentes mosdó vészhívó rendszer
folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
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 149 - 364387
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Viziorgona 8. alatti ingatlan átalakítás,felújítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25233245
Postai cím: Bokor Utca 9-11. 1. emelet I/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@archibona.hu
Telefon: +36 304373737
Internetcím(ek): (URL) www.archibona.hu
Fax: +36 17001934
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 791858750 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban „Kbt.”) 81. § (1)
bekezdése alapján „1039 Budapest, Viziorgona utca 8. és a Zipernovszky Károly utca 1-3. szám alatti
ingatlanok átalakítása és felújítása részajánlattétel keretében” tárgyban lefolytatott eljárásban az I. rész
vonatkozásában szerződést kötöttek 2020. július 23. napján.
Szerződő felek a szerződést 2021. december 23. napján módosították.
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. §-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:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45453100-8

Kiegészítő szójegyzék

45111100-9
45430000-0
45442100-8
45421100-5
45260000-7
45315100-9
45223300-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1039 Budapest, Viziorgona utca 8.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

357

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Víziorgona u. 8. sz. alatti épület teljes átalakítása:
1572,8 m2 beépített, felújítandó terület, 3860 m2 telekterület, 17 db új, telken belüli parkoló
Az épület jelenlegi funkciója változik meg, bölcsődéből rendelő kerül kialakításra, melyben a kerületi szakrendelés,
fogászat, védőnői, valamint gyermekorvosi ellátás kap helyet. Az új funkciónak megfelelően új helyiségeket kell
kialakítani, falai gipszkarton válaszfalak lesznek. Fentiek miatt az épületet tartószerkezetig vissza kell bontani és a
hatályos jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani az új épületszerkezeteket.
Az épület külsőleg új vakolt hőszigetelést, valamint új hő - és vízszigetelt lapostetőt kap.
A telek területén jelenleg nincs parkoló. Minden bejárathoz új fedett biciklitároló készül. Az orvosok részére a
parkolók kialakítása telken belül megoldható, új térkő burkolatú parkolóhelyekkel és hozzájuk tartozó úttal.
A meglévő válaszfalak elbontása után új gipszkarton válaszfalak kialakítása szükséges.
A meglévő belső nyílászárók minden esetben bontásra kerülnek. Az új gipszkarton falakba új gipszkartonba
helyezhető ajtók kerülnek beépítésre.
A meglévő külső nyílászárók elbontásra kerülnek, kivételt képez ez alól a Hőközpont kétszárnyú ajtaja és ablaka,
ezek felújítása szükséges.
Az új ablakok műanyag tok és szárnyszerkezetűek, dübeles rögzítéssel, az új ajtók sajtolt acél blokktokkal,
vékonyfalcos acélszárny hőszigetelt panellel kerülnek beépítésre. A kibontott felülvilágítók helyére új fix
felülvilágító készül.
Az épületben a padló rétegrend visszabontásra kerül és új padló rétegrend kerül kialakításra, modifikált
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés készül, kellősített aljzaton.
Az épületen új egyenes rétegrendű, nem járható lapostető rétegrend kerül kialakításra.
A tetőre új gépészeti berendezések kerülnek, melyek eltakarására, valamint a környezet zajvédelmére akusztikai
takarófal készül.
Az épület homlokzatain új 15 cm vtg. EPS hőszigetelés készül, új homlokzati vékonyvakolattal.
Gépészet:
A funkcionálisan 3 részre osztott (Felnőtt -, Fogászati és Gyermekorvosi rendelő) épületben minden
részegységhez akadálymentes mosdó és közösségi vizesblokk kerül kialakításra.
Az épület a fűtési és HMV előállításhoz szükséges hőenergiát jelenleg az épületben található FŐTÁV kezelésében
lévő hőközpontból kapja. Az áttervezés során a távhőt mint primer energiát megtartják, a fűtésben és a HMV
ellátásban viszont bizonyos részeket elektromos bojlerekkel látnak el a cirkuláció és a mérés megfelelő megoldása
miatt. Az épület meglévő fűtési hálózata teljes mértékben elbontásra kerül.
A fűtési hőszükséglet igényt továbbra is a FŐTÁV Zrt. kezelésében lévő kompakt hőközpont biztosítja.
A hűtési igények ellátására kompakt kivitelű léghűtéses folyadékhűtő kerül beépítésre, amely az épület tetején,
külső térben kerül elhelyezésre. A hűtési rendszerbe kombinált mikrobuborék és iszapleválasztót építenek. A
hűtési kör szerelvényeit a földszinti hűtési hőközpont helyiségben helyezik el.
Elektromos:
A meglévő villamos hálózat teljes egészében elbontásra kerül, és az új igényeknek és az érvényben lévő
szabványoknak megfelelő villamos hálózat kerül kiépítésre.
Gyengeáram: Az új funkciók ellátására a következő gyengeáramú rendszerek kerülnek kialakításra :
strukturált hálózat, behatolásjelző rendszer, videómegfigyelő rendszer, munkaidő nyilvántartó rendszer,
beteghívó rendszer, beépített tűzjelző rendszer, akadálymentes mosdó vészhívó rendszer
folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban
(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: 240
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: 791858750
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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: ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25233245
Postai cím: Bokor Utca 9-11. 1. emelet I/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@archibona.hu
Telefon: +36 304373737
Internetcím(ek): (URL) www.archibona.hu
Fax: +36 17001934
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2020. 07. 23. napján megkötött szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) Felek rögzítették, hogy
annak hatályba lépése a Kormány támogató döntésétől függően történhet meg. 2021. november 23-án
aláírásra került a Támogatói Okirat. Megrendelő a Szerződés megkötése óta eltelt időben, a korábban
tervezett és megvalósítani szándékozott szerződéses tartalomtól, nem jelentős mértékben el kíván térni,
és a végrehajtandó módosítások tervezési feladatok elvégzését teszik szükségessé, melyre Megrendelő
szerződést kötött.
Fenti előzmények alapján Felek a Szerződést a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdéseire figyelemmel módosítani
kívánják, azonban annak végleges tartalma csak akkor dokumentálható, ha a Megrendelő előkészítő
tevékenysége alapján a módosított műszaki tartalom elkészül. Az ily módon megvalósuló változás
alapján lehetséges annak teljeskörű vizsgálata, hogy a módosítás a Kbt. hivatkozott rendelkezései alapján
lehetséges-e.
Fentiekre tekintettel Felek a szerződés hatályba lépésnek feltétele a Szerződésben foglaltak szerint ugyan
bekövetkezett, azonban a fentiekben rögzített körülmények a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti
előre nem látható körülménynek tekinthetőek, melyre figyelemmel a hatályba lépést 2022. február 28-ig
felfüggesztik.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Megrendelő a Szerződés megkötése óta eltelt időben, a korábban
tervezett és megvalósítani szándékozott szerződéses tartalomtól, nem jelentős mértékben el kíván
térni, figyelemmel arra, hogy a Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás megindításakor és
a Szerződés megkötésekor még nem volt ismert számára, hogy az Egészséges Budapest Program

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

359

keretében tervezett intézmény fejlesztési projektek támogatást nem teljeskörűen kapnak. A támogatás
intenzitás változása és az eredetileg tervezettől eltérő támogatási összegek megítélése szükségessé
tette jelen Szerződés megvalósítandó tartalmának az átgondolását is. Megrendelő a Támogatói Okirat
által biztosított támogatási összeg ismerete nélkül nem volt abban a helyzetben, hogy a Szerződés
megvalósíthatóságáról, illetve a forráshoz igazodó esetlegesen szükségessé váló műszaki tartalom
változásról döntéseket hozzon és annak az előkészítését megvalósítsa. Megrendelő a Támogatói Okirat
alapján megvizsgálta a Szerződés műszaki tartalmát és megállapította, hogy a támogatási összeg
felhasználása és az intézményi fejlesztések egészségügyi szempontokat figyelembe vevő megvalósítása a
Felek között létrejött Szerződés módosítását teszi szükségessé.
A Megrendelő által végrehajtandó módosítások tervezési feladatok elvégzését teszik szükségessé, melyre
Megrendelő szerződést kötött.
A módosítások jellege és mértéke pont alatt ismertetett körülményekre figyelemmel a hatályba lépés
fentiek szerinti rögzítése a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételek fennállása
indokolja figyelemmel arra, hogy az 1. és 5. pontban részletezett körülmények az írásbeli összegezés
megküldésnek időpontjában, illetve a szerződés megkötésekor nem ismert körülmények voltak,
Megrendelő kellő gondossággal sem láthatta előre, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános
jellegét, valamint a változás nem érinti és nem eredményezi ellenérték változását. A szerződésmódosítás
feltételei fennállnak.
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: 791858750 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 791858750 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 Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26788/2021)
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 Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10949638244
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: +36 13749360
E-mail: kanta.renata@exim.hu
Fax: +36 12694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.exim.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.exim.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Inforex rendszer fejlesztése és támogatása 2021
Hivatkozási szám: EKR001222722021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Inforex rendszer fejlesztése és támogatása 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés tárgya az 1 darab Inforex Integrált Treasury rendszer (a továbbiakban: Inforex) továbbfejlesztése és
a szoftver működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése.
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Az Inforex rendszerhez kapcsolódó továbbfejlesztési feladatok:
• Inforex – Likviditásmenedzsment modul testreszabása és a Menesztések alkalmazás integrálása
• Inforex – Értékesítést támogató alkalmazás kapcsolat (BABÉR)
• Inforex – BOSS kapcsolat megvalósítása
• Egyéb modernizációs feladatok
A beszerzés terjedelme kizárólag a szerzői joggal érintett Inforex szoftver fejlesztésére vonatkozik, amely fejlesztés
megvalósítására az FX Software Zrt.-n kívül más gazdasági szereplő nem képes, tekintettel az FX Software Zrt.
kizárólagos jogára.
A keretszerződés határozott időtartamra vonatkozik a szerződés megkötésétől 36 hónapos időszakra vagy a
szerződésben meghatározott pénzügyi keret, azaz nettó 125 millió forint kimerüléséig terjed.
A fejlesztési folyamat során az alábbi tevékenységek kerülnek elvégzésre:
1. konzultáció és specifikálás,
2. dokumentációk elkészítése, frissítése: specifikációs dokumentum, felhasználói kézikönyv, fejlesztői
tesztjegyzőkönyv,
3. fejlesztés (kódolás),
4. tesztelés és tesztelés támogatása,
5. telepítési csomag összeállítása, telepítési leírás, üzemeltetői telepítés támogatása.
A Vállalkozó feladatát képezi a jogszabálykövetés keretében történő fejlesztési ill. továbbfejlesztési feladatok
elvégzése, valamint az üzemi rendszer szoftver támogatási feladatai. A 2021-2024-es időszakban már nem csak az
eddig átadott Inforex rendszert szükséges támogatni, hanem az új fejlesztések által elkészült moduljait is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 245 - 646792
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Inforex rendszer fejlesztése és támogatása 2021
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FX Software Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12503263242
Postai cím: Weiner Leó Utca 16. 7. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: fx@fx.hu
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Telefon: +36 13730716
Internetcím(ek): (URL) www.fx.hu
Fax: +36 13730715
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 125000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2021.12.30.
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
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:
2022/01/04 (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:

72262000-9
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VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72262000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya az 1 darab Inforex Integrált Treasury rendszer (a továbbiakban: Inforex) továbbfejlesztése és
a szoftver működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése.
Az Inforex rendszerhez kapcsolódó továbbfejlesztési feladatok:
• Inforex – Likviditásmenedzsment modul testreszabása és a Menesztések alkalmazás integrálása
• Inforex – Értékesítést támogató alkalmazás kapcsolat (BABÉR)
• Inforex – BOSS kapcsolat megvalósítása
• Egyéb modernizációs feladatok
A beszerzés terjedelme kizárólag a szerzői joggal érintett Inforex szoftver fejlesztésére vonatkozik, amely fejlesztés
megvalósítására az FX Software Zrt.-n kívül más gazdasági szereplő nem képes, tekintettel az FX Software Zrt.
kizárólagos jogára.
A keretszerződés határozott időtartamra vonatkozik a szerződés megkötésétől 36 hónapos időszakra vagy a
szerződésben meghatározott pénzügyi keret, azaz nettó 125 millió forint kimerüléséig terjed.
A fejlesztési folyamat során az alábbi tevékenységek kerülnek elvégzésre:
1. konzultáció és specifikálás,
2. dokumentációk elkészítése, frissítése: specifikációs dokumentum, felhasználói kézikönyv, fejlesztői
tesztjegyzőkönyv,
3. fejlesztés (kódolás),
4. tesztelés és tesztelés támogatása,
5. telepítési csomag összeállítása, telepítési leírás, üzemeltetői telepítés támogatása.
A Vállalkozó feladatát képezi a jogszabálykövetés keretében történő fejlesztési ill. továbbfejlesztési feladatok
elvégzése, valamint az üzemi rendszer szoftver támogatási feladatai. A 2021-2024-es időszakban már nem csak az
eddig átadott Inforex rendszert szükséges támogatni, hanem az új fejlesztések által elkészült moduljait is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 125000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FX Software Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12503263242
Postai cím: Weiner Leó Utca 16. 7. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: fx@fx.hu
Telefon: +36 13730716
Internetcím(ek): (URL) www.fx.hu
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Fax: +36 13730715
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1./ Felek rögzítik, hogy „Inforex rendszer fejlesztése és támogatása” tárgyú Vállalkozási keretszerződés
(továbbiakban: Szerződés) közöttük 2021. december 10. napján jött létre a Kbt. szabályai szerint. Felek
a Szerződés szövegének végleges elfogadását követően kölcsönösen megállapították, hogy valós
szerződéses akaratukat a 6.1.3. pontja félreérthető módon tartalmazza. Felek tényként rögzítik, hogy a
Szerződés 6.1.3. pontjában a Díjnövekmény éves összege került meghatározásra.
2./ Az 1./ pontban előrebocsátottakat követően a Felek a Szerződés 6.1.3. pontját módosítják és annak
helyébe az alábbi szöveg lép:
6.1.3. A Szerződés szerinti Fejlesztések éles környezetbe történő telepítését követő első hónaptól kezdődő
hatállyal a Vállalkozót Díjnövekmény (továbbiakban Díjnövekmény) illeti meg, amelynek éves összege
a jelen Szerződés vagy a jelen Szerződés hatályba lépését megelőzően a Felek között azonos tárgyban
hatályban volt 6.1.1. pont szerint élesített Fejlesztések nettó értékének 15%-a, azaz tizenöt százaléka. A
Díjnövekmény 1/12-ed részével a havi Támogatási Díj az előző mondatban meghatározott időponttól
emelkedik.
3./ Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdésében szabálya alapján új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítást jelentéktelennek minősül, csak pontosítást tartalmaz.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: Felek rögzítik, hogy „Inforex rendszer fejlesztése és támogatása”
tárgyú Vállalkozási keretszerződés (továbbiakban: Szerződés) közöttük 2021. december 10. napján jött
létre a Kbt. szabályai szerint. Felek a Szerződés szövegének végleges elfogadását követően kölcsönösen
megállapították, hogy valós szerződéses akaratukat a 6.1.3. pontja félreérthető módon tartalmazza. Felek
tényként rögzítik, hogy a Szerződés 6.1.3. pontjában a Díjnövekmény éves összege került meghatározásra.
A Szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdésében szabálya alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható, mert a módosítást jelentéktelennek minősül, csak pontosítást tartalmaz.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 125000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 125000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (26452/2021)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes-Nagy Dániel
Telefon: +36 305355476
E-mail: fejes-nagy.daniel@mav.hu
Fax: +36 15113857
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: QoS monitoring rendszer kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001416332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71322500-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: QoS monitoring rendszer kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Elsősorban: MÁV Zrt. NOC Központ, 1107 Budapest, Horog u. 5.
Az elektronikus szoftverekben végzendő feladatok elvégzése lehetséges távoli eléréssel is.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A nyertes ajánlattevő feladata egy QoS monitoring rendszer létrehozása, kiépítése, integrálása és teljeskörű
üzembe helyezése, amely Rendszernek biztosítania kell a GSM-R projekt rendszerkiépítés 1. ütem és 2. ütem teljes
hálózatára, valamint a távlati fejlesztési tervek kielégítésére alkalmas Magyarországon telepítésre kerülő ERTMS
rendszerek (GSM-R és ETCS) közötti hibaelhatárolást és együttműködés vizsgálatát.
A részleteket Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 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 247 - 615197
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: QoS monitoring rendszer kiépítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/11/25 (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: EXPANDIUM SAS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37819873
Postai cím: Marcel Paul Boulevard 15
Város: Saint Herblain
NUTS-kód: FRG01
Postai irányítószám: 44800
Ország: Franciaország
E-mail: claudio.ottombrino@expandium.com
Telefon: +33 698374470
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: 350000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

368

Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (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):

71322500-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71300000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Elsősorban: MÁV Zrt. NOC Központ, 1107 Budapest, Horog u. 5.
Az elektronikus szoftverekben végzendő feladatok elvégzése lehetséges távoli eléréssel is.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata egy QoS monitoring rendszer létrehozása, kiépítése, integrálása és teljeskörű
üzembe helyezése, amely Rendszernek biztosítania kell a GSM-R projekt rendszerkiépítés 1. ütem és 2. ütem teljes
hálózatára, valamint a távlati fejlesztési tervek kielégítésére alkalmas Magyarországon telepítésre kerülő ERTMS
rendszerek (GSM-R és ETCS) közötti hibaelhatárolást és együttműködés vizsgálatát.
A részleteket Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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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: 350000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EXPANDIUM SAS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37819873
Postai cím: Marcel Paul Boulevard 15
Város: Saint Herblain
NUTS-kód: FRG01
Postai irányítószám: 44800
Ország: Franciaország
E-mail: claudio.ottombrino@expandium.com
Telefon: +33 698374470
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A MÁV Zrt. 2020. november 25. napján a DKÜ Zrt. által lefolytatott, feltételes közbeszerzési eljárás
eredményeként szerződést kötött az EXPANDIUM Société par actions simplifiée-vel „QoS monitoring
rendszer megvalósítása” tárgyban. A szerződés megkötésekor a MÁV Zrt. számára a szerződés pénzügyi
fedezetét biztosító Támogatási Szerződés még nem állt rendelkezésre, a feltételes közbeszerzési eljárást
ez indokolta. A „QoS monitoring rendszer megvalósítása” tárgyban megkötött szerződéshez kapcsolódó
Támogatási Szerződés előkészítése során derült ki, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium
IKOP forrásból fogja a fedezetet biztosítani. Az IKOP Projektek során a Támogatott Szervezetnek szállítói
finanszírozást kell alkalmaznia a projektekből finanszírozott szerződések esetén, ezért van szükség a tárgyi
szerződés fizetési feltételeinek módosítására.
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021.10.15.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Szerződés módosításának a Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített feltétele
fennáll, tekintve, hogy a módosítás nem lényeges. A szerződésmódosítás az eredeti szerződéses
feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, továbbá nem határoz meg olyan
feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző Közbeszerzési eljárásban, az
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eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre
jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna,
valamint a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) javára nem
változtatja meg, illetve a módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
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: 350000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 350000000 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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MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25679/2021)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93770046
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baloghné Spét Anikó
Telefon: +36 305830289
E-mail: baloghne.spet.aniko@mav-hev.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-hev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-hev.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kötelező kárfedezeti képesség biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000962582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66516000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kötelező kárfedezeti képesség biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A teljes HÉV hálózat területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A MÁV-HÉV Zrt. kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosítása az elővárosi pályahálózat működtetése
és az azon végzett személyszállítási tevékenysége tekintetében, a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti
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képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X.19) Korm. rendelet, valamint a 6/2010. (I.21.) Korm. rendelet
értelmében.
Általános és katasztrófa vasúti balesetekre vonatkozó felelősségbiztosítási, valamint nem vasúti baleseti
felelősségbiztosítási szolgáltatás beszerzése a MÁV-HÉV Zrt. részére.
A beszerzés célja, olyan 1.000.000.000.- Ft fedezeti összeghatárig terjedő felelősségbiztosítási szerződés
megkötése, mely lehetővé teszi, hogy a MÁV-HÉV Zrt, mint vasúti társaság eleget tegyen a 271/2007. (X.19.)
számú Korm. rendeletben meghatározott, a Magyarország területén vasúti közlekedési tevékenységet végző,
Magyarországon bejegyzett vasúti társaság által a felelősségi körébe tartozó általános és katasztrófa vasúti
baleseti károk megtérítésére való alkalmasságával kapcsolatosan teljesítendő követelményeknek, valamint a
biztosítási összeg erejéig biztosítsa az általános és katasztrófa balesetekből eredő károk megtérítését és sérelemdíj
megfizetését is.
A beszerzés eredményeként megkötendő felelősségbiztosítási szerződésnek meghatározott feltételek szerint
fedezetet kell nyújtania, a Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése szerint, a biztosított részére a vasúti balesettel
összefüggésben, a felelősségi körébe tartozóan, az utasoknak és a harmadik személyeknek - különösen a
személyek életében, testi épségében és egészségében, a poggyászban, a vasúti pályában, a vasúti pálya
tartozékaiban, a vasúti üzemi létesítményben, a vasúti járműben, a szállított áruban, a postaküldeményekben,
valamint a környezetben -, a biztosított által vasúti társasági minőségben, vagy a biztosított tevékenység
végzéséhez igénybe vett közreműködő személyek, szervezetek által okozott károk megtérítésére és sérelemdíj
megfizetésére.
Továbbá 80.000.000.-.Ft fedezeti összeghatárig terjedő felelősségbiztosítási szerződés megkötése, mely lehetővé
teszi, hogy a MÁV-HÉV Zrt, mint vasúti társaság eleget tegyen a 6/2010. (I. 21.) Korm. rendeletben meghatározott
elővárosi, városi, keskeny nyomtávolságú vasút, múzeumvasút által vasúti személyszállítási tevékenységet végző
vasúti társaság által a felelősségi körébe tartozó nem vasúti balesetből származó, a vasúti közlekedési tevékenység
végzéséhez igénybe vett közreműködő személyek által nem vasúti balesetből származó, utasnak okozott károk
megtérítésére való alkalmasságával kapcsolatosan teljesítendő követelményeknek.
Nyertes ajánlattevő a biztosítási szolgáltatásokat 2022. 01. 01. 00:00 órától, 2024. 12. 31. 24:00 óráig köteles
biztosítani.
A beszerzés tárgyára vonatkozó részletes elvárásokat a részvételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (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: 2021 /S 112 - 295257
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MÁV-HÉV Zrt. kárfedezeti képességének biztosítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/05/31 (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
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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)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 598788300 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2021. december 10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

374

Kiegészítő szójegyzék

66516000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66516000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A teljes HÉV hálózat területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A MÁV-HÉV Zrt. kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosítása az elővárosi pályahálózat működtetése
és az azon végzett személyszállítási tevékenysége, továbbá az országos vasúti pályahálózaton saját járművekkel
végzett országos, városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás, vasúti árutovábbítás. tekintetében, a vasúti
társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X.19) Korm. rendelet,
valamint a 6/2010. (I.21.) Korm. rendelet értelmében.
(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: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 655722636
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): A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) bekezdése az
alábbiakat írja elő:
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„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
(3) * A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének
változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire,
amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra
akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint
indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült
értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
A szerződésmódosítás 18.978.112.- Ft/év ellenszolgáltatás megfizetése mellett biztosítja a MÁV-HÉV Zrt.
kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosítását az országos pályahálózaton személyszállítási és
árutovábbítási tevékenysége tekintetében is.
A Kbt.-ben meghatározott feltételeket megvizsgálva megállapítható, hogy a szerződésmódosítás
vonatkozásában teljesülnek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek ugyanis az ellenérték
növekedése 56.934.336.- Ft (18.978.112.- Ft/év * 3 év), nem éri el a szolgáltatás beszerzés vonatkozásában
a közszolgáltatói szerződések tekinetében meghatározott 136.343.680.- Ft uniós értékhatárt, továbbá
nem éri el a módosítandó (eredeti) szerződés értékének a 10 %-át 59.878.830.- Ft (199.596.100.- Ft/
év*3év*10%), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződésmódosítással a megkötött szerződés releváns pontjai kerültek kiegészítésre az országos
pályahálózaton végzett személyszállítási és árutovábbítási tevékenység tekintetében alkalmazandó
feltételekkel.
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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. §
(2) bekezdése az alábbiakat írja elő:
„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
(3) * A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének
változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire,
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amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra
akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint
indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült
értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
A szerződésmódosítás 18.978.112.- Ft/év ellenszolgáltatás megfizetése mellett biztosítja a MÁV-HÉV Zrt.
kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosítását az országos pályahálózaton személyszállítási és
árutovábbítási tevékenysége tekintetében is.
A Kbt.-ben meghatározott feltételeket megvizsgálva megállapítható, hogy a szerződésmódosítás
vonatkozásában teljesülnek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek ugyanis az ellenérték
növekedése 56.934.336.- Ft (18.978.112.- Ft/év * 3 év), nem éri el a szolgáltatás beszerzés vonatkozásában
a közszolgáltatói szerződések tekinetében meghatározott 136.343.680.- Ft uniós értékhatárt, továbbá
nem éri el a módosítandó (eredeti) szerződés értékének a 10 %-át 59.878.830.- Ft (199.596.100.- Ft/
év*3év*10%), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződésmódosítással a megkötött szerződés releváns pontjai kerültek kiegészítésre az országos
pályahálózaton végzett személyszállítási és árutovábbítási tevékenység tekintetében alkalmazandó
feltételekkel.
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: 598788300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 655722636 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 Koncessziós Iroda (26477/2021)
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 Koncessziós Iroda
Nemzeti azonosítószám: 15845515241
Postai cím: Iskola Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
Telefon: +36 302073792
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pénzügyi tanácsadás az NKOI részére
Hivatkozási szám: EKR000901732021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
66171000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Pénzügyi tanácsadás az NKOI részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66171000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Keretszerződés alapján "Pénzügyi tanácsadási szolgáltatás beszerzése a Nemzeti Koncessziós Iroda számára
szakmai feladatai ellátása körében"
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Az ajánlatkérő jogszabályi feladatainak teljes körű, folyamatos ellátása érdekében, magas szintű komplex
gazdasági és pénzügyi (a továbbiakban együtt: pénzügyi) tanácsadói szolgáltatást kíván igénybe venni a
nyertes ajánlattevőtől, rugalmas keretek között. Az egyes koncessziós tevékenységek és a lefolytatandó
koncessziós, illetve Ktv. 10/A. § szerinti koncessziós, illetve részesedés-értékesítési eljárások tekintetében az
eseti megrendelések az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályi kijelölés esetén, az ajánlatkérő által meghozott
döntés alapján, az általa előírt határidőkkel és feltételekkel kerülnek meghatározásra. Ennek során az ajánlatkérő
az egyedi eljárások tekintetében az ajánlattevőtől többek között az alábbiakat várja el: hazai és nemzetközi
gyakorlat vizsgálata, összegzése, koncesszióstruktúra, illetve üzletág-értékesítési modell pénzügyi kiértékelése,
üzleti modellek kidolgozása összhangban a hatályos jogszabályi-, társadalmi- közpolitikai feltételrendszerrel. A
nyertes ajánlattevő folyamatos rendelkezésre állásra, valamint magas szintű pénzügyi szakértelem biztosítására
köteles a Ktv. és Kbt. eljárásokhoz kapcsolódóan. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérői igényeknek megfelelően
köteles az eseti megrendelésnek megfelelően az ajánlatkérő által összehívott tárgyalásokon, egyeztetéseken
az ajánlatkérő által meghatározott helyszíneken történő részvételre. A nyertes ajánlattevő felé elvárás, hogy az
akár párhuzamosan zajló eljárások tekintetében naprakész tudással, információkkal rendelkezzen az ajánlatkérő
által megjelölt gazdasági tevékenység folytatására vonatkozó, az egyes jogszabályokban, szabványokban
foglalt, illetve azokat meghaladó vagy attól eltérő szakmai feltételekről, annak érdekében, hogy a koncessziós
eljárások eredményeként megkötendő koncessziós szerződések révén biztosított legyen az állami vagyon
megőrzése, értékének és állagának védelme, a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése.
Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által meghatározott koncessziós területen megszerzett nemzetközi és hazai
releváns szakterületi tapasztalattal rendelkező, többek között CFA vagy CFQ minősítéssel rendelkező pénzügyi
felkészültségű szakembergárda folyamatos rendelkezésre állását kell biztosítani.
A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől 2021. december 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló
nettó 400.000.000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 30 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási
kötelezettséget.
(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: 2021/10/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (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: 2021 /S 222 - 585444
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: NKOI/139/1/2021 Rész száma: Elnevezés: Pénzügyi tanácsadás az NKOI részére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/10/06 (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: Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11859633244
Postai cím: Dózsa György Út 84/C
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: hbagdadi@deloittece.com
Telefon: +36 202675028
Internetcím(ek): (URL) https://www2.deloitte.com/hu/hu.html
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: 400000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. december 21.
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:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
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VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

380

Kiegészítő szójegyzék

66171000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66171000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés alapján "Pénzügyi tanácsadási szolgáltatás beszerzése a Nemzeti Koncessziós Iroda számára
szakmai feladatai ellátása körében"
Az ajánlatkérő jogszabályi feladatainak teljes körű, folyamatos ellátása érdekében, magas szintű komplex
gazdasági és pénzügyi (a továbbiakban együtt: pénzügyi) tanácsadói szolgáltatást kíván igénybe venni a
nyertes ajánlattevőtől, rugalmas keretek között. Az egyes koncessziós tevékenységek és a lefolytatandó
koncessziós, illetve Ktv. 10/A. § szerinti koncessziós, illetve részesedés-értékesítési eljárások tekintetében az
eseti megrendelések az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályi kijelölés esetén, az ajánlatkérő által meghozott
döntés alapján, az általa előírt határidőkkel és feltételekkel kerülnek meghatározásra. Ennek során az ajánlatkérő
az egyedi eljárások tekintetében az ajánlattevőtől többek között az alábbiakat várja el: hazai és nemzetközi
gyakorlat vizsgálata, összegzése, koncesszióstruktúra, illetve üzletág-értékesítési modell pénzügyi kiértékelése,
üzleti modellek kidolgozása összhangban a hatályos jogszabályi-, társadalmi- közpolitikai feltételrendszerrel. A
nyertes ajánlattevő folyamatos rendelkezésre állásra, valamint magas szintű pénzügyi szakértelem biztosítására
köteles a Ktv. és Kbt. eljárásokhoz kapcsolódóan. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérői igényeknek megfelelően
köteles az eseti megrendelésnek megfelelően az ajánlatkérő által összehívott tárgyalásokon, egyeztetéseken
az ajánlatkérő által meghatározott helyszíneken történő részvételre. A nyertes ajánlattevő felé elvárás, hogy az
akár párhuzamosan zajló eljárások tekintetében naprakész tudással, információkkal rendelkezzen az ajánlatkérő
által megjelölt gazdasági tevékenység folytatására vonatkozó, az egyes jogszabályokban, szabványokban
foglalt, illetve azokat meghaladó vagy attól eltérő szakmai feltételekről, annak érdekében, hogy a koncessziós
eljárások eredményeként megkötendő koncessziós szerződések révén biztosított legyen az állami vagyon
megőrzése, értékének és állagának védelme, a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése.
Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által meghatározott koncessziós területen megszerzett nemzetközi és hazai
releváns szakterületi tapasztalattal rendelkező, többek között CFA vagy CFQ minősítéssel rendelkező pénzügyi
felkészültségű szakembergárda folyamatos rendelkezésre állását kell biztosítani.
A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől 2021. december 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló
nettó 400.000.000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 30 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási
kötelezettséget.
(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: 2021/10/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 400000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11859633244
Postai cím: Dózsa György Út 84/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: hbagdadi@deloittece.com
Telefon: +36 202675028
Internetcím(ek): (URL) https://www2.deloitte.com/hu/hu.html
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A keretszerződés hatálya a II. fejezetének 5. pontja szerint az aláírástól számítva 2021.december 31.
napjáig, de legkésőbb a rendelkezésre álló nettó 400.000.000,- Ft keretösszeg kimerüléséig (amelyik
feltétel előbb bekövetkezik) tart.
Felek megállapodtak, hogy a keretmegállapodás II. fejezetének 5. pontja jelen szerződésmódosítás
hatályba lépésével módosul, aminek megfelelően a keretszerződés hatálya 2022. március 31. napjáig, de
legkésőbb a rendelkezésre álló nettó 400.000.000,- Ft keretösszeg kimerüléséig (amelyik feltétel előbb
bekövetkezik) tart.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdés alkalmazásával kerül sor, tekintettel arra,
hogy a munkavégzés előre nem látható ütemezése miatt a keret még nem merült ki teljes mértékben, és
a határidőhosszabbítással biztosítani lehet a folyamatos munkavégzést a korábbi, jelen szerződés alapjául
szolgáló közbeszerzési eljárás kapcsán, a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján lefolytatandó közbeszerzési
eljárásban kötendő szerződés hatályba lépéséig. A módosítás a vállalkozási díjat, egyéb szerződéses
feltételt nem érint.
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: 400000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 400000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós 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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Országos Kórházi Főigazgatóság (26778/2021)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22462134
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÁEEK - Kelet (1) kivitelezési eljárások 6 részben
Hivatkozási szám: EKR000475772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Miskolc – Gyermek és ifjúságpszichiátria
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45262690-4
45262700-8
45300000-0
45315100-9

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház Semmelweis Tagkórháza, 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. sz. alatti 8076/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
EFOP-2.2.0-16-2016-00002
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. sz. alatti 8076/4 hrsz.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház a Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia
és mentálhigénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek ellátását kívánja fejleszteni. A fejlesztési program
az EFOP-2.2.0-16-00002 azonosító számú pályázat keretén belül kerül megvalósításra. A fejlesztés egy földszint+1
emeletes új különálló épület melynek földszintjén korszerű járó beteg ellátásra alkalmas gondozói infrastruktúra,
az emeleten 15 ágyas aktív gyermek pszichiátriai osztály kerül kiépítésre fiú és lány ápolási egységekkel. A
tervdokumentáció tartalmazza a jelenlegi felnőtt pszichiátria épület felmérési valamint az ehhez csatalakozó
új különálló épületként megépítendő gyermekpszichiátriai épület terveit. A fejlesztési terület Miskolc, Farkas
Jenő utca – Semmelweis Ignácz utca – Bottyán János utca – Csabai kapu által határolt tömbbelsőben található, a
terület keleti irányban enyhén lejt. Az ingatlan összközműves, a meglévő épület utak által körülhatárolt területen
van. Az építési feladat a meglévő Pszichiátriai épülethez csatlakozó, különálló új épületként megépítendő új
Gyermek – és Ifjúság pszichiátriai Osztály kialakítása, hozzáépítéssel. A fejlesztés helyszíne működő egészségügyi
ellátó intézmény szomszédságában van, mely épületben folyamatos betegellátás zajlik. A különálló új épületként
megépítendő létesítmény kivitelezési munkái a meglévő pszichiátriai épület folyamatos betegellátását nem
zavarhatja. A megvalósítandó épületrész alapterülete összesen 502 m2, az új épület határa a meglévő épület
nyugati homlokzatáig tart A fejlesztés során létrehozandó: - aktív gyermek pszichiátriai osztály (15 ágy) külön fiú
és lány részleggel. - ezen belül 2db emelt biztonságú kórterem kialakítása akadálymentes vizesblokkal. - korszerű
járóbeteg ellátásra alkalmas gondozói infrastruktúra létrehozása. Az építés területén 3x120mm2 SZAKMVB 10kVos feszültségű, ÉMÁSZ tulajdonú földkábelek (1 áramkör, 3db földkábel) nyomvonalvezetése a tervezett épület alá
esik, ki kell azt váltani, a vonatkozó tervdokumentáció szerint, 29m hosszan el kell bontani a meglévő áramkört és
a terven jelölt új nyomvonalra (l=34m nyomvonalhossz) át kell helyezni azt.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék
minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos
minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők,
kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
(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: 420
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
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 071 - 168130
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÁEEK/6198-11/2020 Rész száma: 6 Elnevezés: Miskolc – Gyermek és ifjúságpszichiátria
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/17 (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: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44457134
Postai cím: Csormolya Utca 23.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bahubaukft@gmail.com
Telefon: +36 306839194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 283433909 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás 2021. december 8. napján került aláírásra.
A tájékoztató hirdetmény feladására később kerülhetett sor, tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás másik
részében is szerződésmódosításról szóló hirdetmény feladása volt folyamatban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk folytatása:
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44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
- Eljárás eredményes
- Ajánlattevők, Nyertes Ajánlattevők:
1. rész:
• BaHu Bau Építőípari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Csormolya utca
23.;Adószám: 26335553-2-13) - Nyertes Ajánlattevő
• Brand 2001 Kft - ÉMi-BER Kft közös ajánlattevők {melyet alkotnak: BRAND 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3812 Monaj, Béke utca 72.;Adószám: 11583406-2-05.) és ÉMiBER Észak -Magyarországi Beruházási és Fővállalkozási Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság (3530
Miskolc, Rácz György utca 4.;Adószám: 14882209-2-05.)}
• Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila
utca 34.;Adószám: 11066901-2-41)
• MIRROR CLEAN Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (2093 Budajenő, Kossuth
Lajos utca 34.;Adószám: 22723156-2-13)
2. rész:
• EB Hungary Invest Kft. vezető közös ajánlattevő és System Bau Trade Kft. {melyet alkotnak: EB HUNGARY
INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út
76-80.;Adószám: 13240567-2-42.) és System Bau Trade Kft. (1117 Budapest, Nádorliget utca 5. A. ép.
603.;Adószám: 23135969-2-43.)}
• Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila
utca 34.;Adószám: 11066901-2-41) - Nyertes Ajánlattevő
• MIRROR CLEAN Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (2093 Budajenő, Kossuth
Lajos utca 34.; Adószám: 22723156-2-13)
3. rész:
• EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3300 Eger, Árpád út
64.;Adószám: 13646925-2-10)
• Károlyház Kft. (5000 Szolnok, Vércse u. 21.Adószám: 14510227-2-16.) - Nyertes Ajánlattevő
• ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság (7811 Csarnóta, Fő utca 49-2.;Adószám: 23297106-2-02.)
4. rész:
• GENERÁL CENTRÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Kiskőrösi
út 12.)
• STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D
épület).;Adószám: 25873982-4-43.)
• VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Garay utca
11.;Adószám: 11374150-4-03) - Nyertes Ajánlattevő
• ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság (7811 Csarnóta, Fő utca 49-2.;Adószám: 23297106-2-02.)
5. rész:
• BaHu Bau Építőípari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Csormolya utca
23.;Adószám: 26335553-2-13) - Nyertes Ajánlattevő
• "GOMÉP" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út
219.;Adószám: 10660612-2-03.)
• STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D
épület).;Adószám: 25873982-4-43.)
• VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Garay utca
11.;Adószám: 11374150-4-03)
6. rész:
• BaHu Bau Építőípari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Csormolya utca
23.;Adószám: 26335553-2-13) - Nyertes Ajánlattevő
• Brand 2001 Kft - ÉMi-BER Kft közös ajánlattevők {melyet alkotnak: BRAND 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3812 Monaj, Béke utca 72.;Adószám: 11583406-2-05.) és ÉMi-
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BER Észak -Magyarországi Beruházási és Fővállalkozási Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság (3530
Miskolc, Rácz György utca 4.;Adószám: 14882209-2-05.)}
• Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila
utca 34.;Adószám: 11066901-2-41)
• MIRROR CLEAN Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (2093 Budajenő, Kossuth
Lajos utca 34.; Adószám: 22723156-2-13)
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:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45262690-4

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8
45300000-0
45315100-9
45350000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház Semmelweis Tagkórháza, 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. sz. alatti 8076/4 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.0-16-2016-00002
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. sz. alatti 8076/4 hrsz.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház a Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia
és mentálhigénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek ellátását kívánja fejleszteni. A fejlesztési program
az EFOP-2.2.0-16-00002 azonosító számú pályázat keretén belül kerül megvalósításra. A fejlesztés egy földszint+1
emeletes új különálló épület melynek földszintjén korszerű járó beteg ellátásra alkalmas gondozói infrastruktúra,
az emeleten 15 ágyas aktív gyermek pszichiátriai osztály kerül kiépítésre fiú és lány ápolási egységekkel. A
tervdokumentáció tartalmazza a jelenlegi felnőtt pszichiátria épület felmérési valamint az ehhez csatalakozó
új különálló épületként megépítendő gyermekpszichiátriai épület terveit. A fejlesztési terület Miskolc, Farkas
Jenő utca – Semmelweis Ignácz utca – Bottyán János utca – Csabai kapu által határolt tömbbelsőben található, a
terület keleti irányban enyhén lejt. Az ingatlan összközműves, a meglévő épület utak által körülhatárolt területen
van. Az építési feladat a meglévő Pszichiátriai épülethez csatlakozó, különálló új épületként megépítendő új
Gyermek – és Ifjúság pszichiátriai Osztály kialakítása, hozzáépítéssel. A fejlesztés helyszíne működő egészségügyi
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ellátó intézmény szomszédságában van, mely épületben folyamatos betegellátás zajlik. A különálló új épületként
megépítendő létesítmény kivitelezési munkái a meglévő pszichiátriai épület folyamatos betegellátását nem
zavarhatja. A megvalósítandó épületrész alapterülete összesen 502 m2, az új épület határa a meglévő épület
nyugati homlokzatáig tart A fejlesztés során létrehozandó: - aktív gyermek pszichiátriai osztály (15 ágy) külön fiú
és lány részleggel. - ezen belül 2db emelt biztonságú kórterem kialakítása akadálymentes vizesblokkal. - korszerű
járóbeteg ellátásra alkalmas gondozói infrastruktúra létrehozása. Az építés területén 3x120mm2 SZAKMVB 10kVos feszültségű, ÉMÁSZ tulajdonú földkábelek (1 áramkör, 3db földkábel) nyomvonalvezetése a tervezett épület alá
esik, ki kell azt váltani, a vonatkozó tervdokumentáció szerint, 29m hosszan el kell bontani a meglévő áramkört és
a terven jelölt új nyomvonalra (l=34m nyomvonalhossz) át kell helyezni azt.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék
minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos
minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők,
kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
(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: 420
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: 298438920
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44457134
Postai cím: Csormolya Utca 23.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bahubaukft@gmail.com
Telefon: +36 306839194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés teljesítésének felfüggesztése és a vis maior helyzet okán szükséges a Szerződés szerinti
teljesítési határidő módosítása, oly módon, hogy a Felek rögzítik, hogy a vis maior helyzet időtartama nem
számít bele a Szerződés teljesítési határidejébe.
Az elmaradó munkák, illetve a felmerülő pótmunkák okán szükséges az árazott költségvetés, illetve a
Szerződés ellenértékének a módosítása.
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Tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás 6.2. pontja szerinti pótmunkák forrása részben nem a
Szerződés IV. 2. és II.1. pontja szerinti projekt költségvetése, szükséges a Szerződésben a pótmunkák
fedezetére vonatkozó szabályozás kiegészítése
Megrendelő a Szerződés teljesítés során az alábbi, szerződésmódosítással járó pótmunka elvégzésére
kérte fel a Vállalkozót:
A teljesítés során a műszaki tartalom módosítása, tetőfedési rétegrend kiváltás és helyettesítő mellvédfal
kialakítás vált szükségessé. A tető alacsony hajlásszöge miatt a merevebb acél lemez nagyobb műszaki
biztonságot nyújt a tervezett alu lemez fedés helyett. A beépítésre kerülő acél lemez gyártói rendszer
rétegrendje egy membrán lemez elhelyezését is tartalmazza, ami szintén növeli a tetőfedési rétegrend
műszaki biztonságát. A tető rétegrend kiváltását a Tervező előzetesen elfogadta, jóváhagyta. A kiváltásból
adódóan költségmegtakarítás keletkezhetett a további pótmunkák fedezetére.
A kórház tervezés óta eltelt tapasztalatai alapján , a betegek nagyobb biztonsága érdekében az első
emeleti lift mellett a mellvéd falazott szerkezettel a mennyezetig felzárásra kerül egy nem nyitható
biztonsági üveges ablak elhelyezésével. A pótmunka kórházi szükségesség, az emelt kockázatú betegek
esetleges leugrási kísérlete miatt indokolt. Erre tekintettel Megrendelő a pótmunkák megrendelése
mellett döntött, a tetőrétegrend kiváltásával keletkezett költségmegtakarítás fedezetet nyújt rá. Az
elmaradó munka értéke: nettó 8.946.250,- Ft +ÁFA megegyezik a pótmunka értékével. A műszaki tartalom
módosítása tehát a szerződés ellenértékének változásával nem jár.
A Felnőtt pszichiátria épületrész felújításával párhuzamosan zajlik a Gyermekpszichiátria projekt
(EFOP-2.2.0-16-2016-00002) kivitelezése, amely során az újonnan épülő épületszárnyba betervezésre
került az Notifier AM2000-es típusú tűzjelző központ.
Tekintettel arra, hogy a két projektben érintett épület összeépített (tömbépület), így a biztonságos
üzemeltetés, a sikeres használatbavételi eljárás és használatbavételi engedély kiadása, valamint az
épülettömb biztonságos használata érdekében üzemeléstechnikailag szükséges és indokolt, hogy
az épülettömbben egy tűzjelző rendszer központ kerüljön kiépítésre ( Notifier AM 4000-es típusú),
figyelemmel arra, hogy ezen tűzjelző központ több érzékelő modul kezelésének a lehetőségét biztosítja.
A betervezett Notifier AM 2000 típusú központ ajánlati ára elmaradó tétel, a Notifier AM 4000 típusú
központ a pót tétel. A szerződött tételek között ez nem szereplő új egyedi tétel, egyedi ár, mely
megrendelő által előzetesen elfogadott szállítói ajánlat alapján került végleges elfogadásra.
A Gyermekpszichiátria projektre tervezett Notifier AM2000-es tűzjelző központ és a teljes épülettömbben
kiépíteni és használni kívánt Notifier AM4000-es tűzjelző központ ára között előálló különbözetet a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház vállalja megfizetni teljes
egészében az OKFŐ-vel kötött együttműködési megállapodás keretében.
Erre tekintettel Megrendelő a pótmunkák megrendelése mellett döntött, melynek értéke nettó 833.316,Ft+ÁFA. Ezen tétel fedezete nem projekt forrásból, nem a tartalékkeret terhére, hanem egyéb forrásból
kerül biztosításra, utófinanszírozással.
Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő személyében jogszabály rendelkezése folytán változás
következett be. Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
9. §-ban foglaltak alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az Országos Kórházi Főigazgatóságba
történő beolvadással 2020. december 31-én megszűnt.
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)
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A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek a szerződésmódosítás I.3. és I.5. pontjának jogalapjaként a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontját jelölik meg, figyelemmel arra, hogy:
a. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva a szerződés megkötését megelőzően nem láthatott előre: a veszélyhelyzet fennálltát
a Megrendelő vis maior helyzetnek minősítette, melyre tekintettel a Szerződés teljesítését felfüggesztette;
b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: a Szerződésben a Felek jogai és
kötelezettségei nem változtak;
c. az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át: a Szerződés
ellenértéke nem változott.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés V.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Szerződés szerinti feladatok teljesítési véghatárideje 2020. július 20. napjától számított 420 naptári nap.
Felek jelen szerződésmódosítás I.6.1. és I.7. pontjának jogalapjaként a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelölik
meg.
A Kbt. 141. § (6) bek. értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor
módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses
feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell
tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más
ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét
lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki.
A tetőfedési rétegrend kiváltás és helyettesítő mellvédfal kialakítása, valamint a jogszabály
rendelkezésénél fogva bekövetkező jogutódlása folytán a Megrendelő adatainak változása nem lényeges
módosítás, nem határoz meg az eredeti feltételektől eltérő érdemi feltételeket, a Szerződés ellenértéke
nem változik, az ajánlattevői kötelezettségek jelentősen új elemre nem terjednek ki.
A Szerződés Felek részében a Megrendelő adatai az alábbiak szerint változnak:
Országos Kórházi Főigazgatóság
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Adószám: 15845883-2-43
Képviseli: Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő vagy OKFŐ)
Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés IV.6. és IV.8.5. pontja szerinti értesítéseket az adatváltozásnak és a
Megrendelő szervezeti változásának megfelelően megtette.
Felek jelen szerződésmódosítás I.6.2. pontjának jogalapjaként a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdését jelölik
meg, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti
szerződésesben megajánlott nettó vállalkozói átalánydíj 15%-át (a pótmunka ellenértéke nettó 833.316 Ft
+ÁFA, amely a vállalkozói díj kb. 0,29%-a), illetve a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános
jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A pótmunka ellenértékét Megrendelő egyéb
forrásból biztosítja.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pont első bekezdése a következőképpen változik és egészül ki:
Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg: 284.267.225,- Ft +
ÁFA, azaz kettőszáznyolcvannégymillió-kettőszázhatvanhétezer-kettőszázhuszonöt Forint plusz általános
forgalmi adó.
Az 1. sz. szerződésmódosítás 6.2. pontjában megjelölt pótmunka ellenértéke nettó 833.316,- Ft + ÁFA,
amely fedezetét a Megrendelő egyéb forrásból biztosítja.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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A Szerződés végösszegét Felek a jelen IV.1. pont szerinti vállalkozói díj és az ajánlatban megajánlott
vállalkozói díj 5%-ának megfelelő nettó 14.171.695 Ft, azaz tizennégymillió-százhetvenegyezerhatszázkilencvenöt Ft tartalékkeret (továbbiakban Tartalékkeret) összegében határozzák meg.
Felek a szerződés IV.2. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint egészítik ki:
Az 1. sz. szerződésmódosítás 6.2. pontjában megjelölt pótmunka ellenértéke utófinanszírozással kerül
kiegyenlítésre.
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: 283433909 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 298438920 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

392

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (26335/2021)
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: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735708242
Postai cím: Erzsébet Krt. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misefay Tibor
Telefon: +36 309488483
E-mail: tmisefay@gmail.com
Fax: +36 13720741
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erzsebetvaros.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
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Krízisközpont szolgáltatás biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001053492021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

394

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85300000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Szolgáltató feladata a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki
Dokumentációban részletesen meghatározott szolgáltatások nyújtása azon személyek és családok részére, akiket
élethelyzete alapján a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja
delegál, kapcsolattartói egyeztetést követően azonnali elhelyezés biztosításával.
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság nyilvántartása szerint
Budapest VII. kerületében állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező családok, ennek
hiányában legalább 3 hónapja életvitelszerűen a VII. kerületben élő személyek és családok részére.
Mennyiség:
4 fő számára krízisközpont szolgáltatás folyamatos biztosítása feladat-ellátási szerződés keretében, 5 éves
időtartamra, a Gyvt. 97. § (3) a) pontjának figyelembevételével.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 10950000 (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: Krízisközpont szolgáltatás biztosítása
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85300000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szolgáltató feladata a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki
Dokumentációban részletesen meghatározott szolgáltatások nyújtása azon személyek és családok részére, akiket
élethelyzete alapján a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja
delegál, kapcsolattartói egyeztetést követően azonnali elhelyezés biztosításával.
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság nyilvántartása szerint
Budapest VII. kerületében állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező családok, ennek
hiányában legalább 3 hónapja életvitelszerűen a VII. kerületben élő személyek és családok részére.
Mennyiség:
4 fő számára krízisközpont szolgáltatás folyamatos biztosítása feladat-ellátási szerződés keretében, 5 éves
időtartamra, a Gyvt. 97. § (3) a) pontjának figyelembevételével.
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:
1./ A szolgáltatás teljesítéséhez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.-ben,
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben, valamint a 328/2011. (XII.29.)
Kormányrendeletet kell megfelelően alkalmazni.
2./ Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy
a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását.
Ennek alapján az Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlat-tételi lehetőséget, mivel a beszerzés tárgyának jellege
miatt az negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire (szociálisan érzékeny problémakezelés,
szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség, minőség kérdése), azaz gazdasági, minőségi és a szerződés
teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen lenne.
A kötendő szerződésben foglalt krízisközpont szolgáltatás nyújtása egységes feladat, annak több nyertes
ajánlattevő általi ellátása, azaz a közbeszerzési eljárás részekre bontása a szakmai és a gazdasági ésszerűséggel
ellentétes lenne.
3./ A II.2.7) pontban meghatározott 60 hónapos időtartamot egyrészt indokolja, hogy a krízisközpont szolgáltatást
igénybe vevő, krízis helyzetbe került családok, illetve személyek részére kiemelkedően fontos, hogy a
szolgáltatást folyamatosan egy szolgáltató nyújtsa ugyanazon a helyszínen és ugyanazon munkavállalókkal, s a
szolgáltatásnyújtás feltételei ne változzanak sűrűn a szociálisan és pszichikailag nagyon érzékeny igénybevevők
számára.
Másrészt a 60 hónapos időtartamot igazolja a nem piaci alapon tevékenykedő, hanem döntően szociális
támogatásból megvalósuló krízisközpont szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők kevés száma, ami miatt nagyon
alacsony számú gazdasági szereplő érdeklődése és részvétele várható, mely helyzetben a 60 hónapos időtartam
nem sérti gazdasági versenyt. Harmadészt a krízisközpont szolgáltatás kötelezően ellátandó önkormányzati
feladat, amely miatt az Ajánlatkérőnek minden évben a költségvetésében számolnia kell arra, hogy a krízisközpont
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szolgáltatás forrást kell biztosítani. Így a 60 hónapra előre tervezhető forrásmérték jelentősen hozzájárul az
Ajánlatkérői önkormányzat hatékony gazdálkodásához.
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:
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:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
AT-nek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek,
melyet AK a Közbeszerzési Dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.
AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az ajánlattétel során AT-nek az ESPD IV. rész ALFA szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek, az ESPD IV. rész bármely további szakaszát nem kell kitölteni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására szükséges benyújtani, - a Kbt.69. § (4)-(7) bek. foglaltak alapján -, az alábbiak szerint:
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P) A Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – az Ajánlati Felhívás (továbbiakban AF) feladásának
időpontját (az AF VI.5. pontjában meghatározott időpontot) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (szociális szolgáltatások nyújtása) – általános forgalmi adó nélkül
számított árbevételéről szóló nyilatkozat csatolása, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT a fentiekben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a III.1.2) P.) ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerint kell
eljárni.
Eszerint AT kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást köteles
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P) Alkalmatlan az AT, ha az AF feladásának időpontját (az AF VI.5. pontjában meghatározott időpontot)
megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (szociális szolgáltatás
nyújtása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele –, amennyiben tevékenységét,
működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az AF feladásának
időpontjáig (az AF VI.5. pontjában meghatározott időpontjáig), terjedő időtartama alatti árbevétele –
összesen nem érte el a 9 millió HUF-ot.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a Korm.
r. 19. § (3) és (7) –(8) bekezdéseiben foglaltakra.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
AT-nek ajánlatban a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AK
a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát. AK a Korm. r. 2.§
(5) bek-e alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSz
egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlattétel során AT-nek az ESPD IV. rész ALFA szakaszában kell nyilatkoznia,
hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, azaz az ESPD IV. rész bármely további szakaszát
nem kell kitölteni. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK Kbt.69.§(4) bek.
foglaltak szerinti felhívására szükséges benyújtani, - a Kbt.69.§(4)-(7) bek. foglaltak alapján-,az alábbiak
szerint:
M) Az AF feladásától visszafelé számított 6 (hat) évben megkezdett és 3 (három éven) belül teljesített
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (krízis központ szolgáltatás nyújtása) szerinti referenciának
ismertetése (Korm.r. 21.§ (3) bek. a) pontjának megfelelően.
A Korm. r. 22. §-a szerint az AF III.1.3. M1.) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelést az AT, ill. az alkalmasság igazolásban résztvevő más szervezet nyilatkozatával, vagy
a szerződéskötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A Kbt.140.§(9) bek. alkalmazandó. A
nyilatkozatnak vagy a szerződéskötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége ismertetése, olyan részletezettséggel, amely alapján egyértelműen
megállapítható az alkalmasság;
- a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével);
- a szerződéskötő másik fél (referenciaadó) megnevezése, elérhetősége;
- nyilatkozni kell arról, hogy a telj, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell,
hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban)vett részt.
A bemutatott referenciák esetében a szerződés megkezdésének kezdő időpontja egyik esetben sem lehet
korábbi, mint a jelen AF EU Hiv.Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 9 év (108 hónap),

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

398

azonban a teljesítés időpontjának a 6 évbe (72 hó) bele kell esnie. AK felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(6)-(7),
(9),(11)-(12) bekben, a Kbt.67.§(3) bek-ben, valamint a Korm.r.24.§(1) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 6 (hat) évben megkezdett
és az AF feladásától visszafelé számított 3 (három) évben befejezett, 1 db, minimum 24 hónapos
folyamatos, krízisközpont szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával legalább 3 fő vonatkozásában;
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 204 - 534216
(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: 01 Rész száma: Elnevezés: Krízisközpont szolgáltatás biztosítása
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:
2021/12/21 ( 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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S.O.S. Krízis Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18083646141
Postai cím: Perényi Zsigmond Utca 39
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: intezmenyvezeto@soskrizis.hu
Telefon: +36 13903452
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Internetcím(ek): (URL) www.soskrizis.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12500000
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10950000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(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.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1./ A" II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)" és az "V.2.4) A szerződés/rész értékére
vonatkozó információk (ÁFA nélkül)" című pontokban "a szerződés/rész végleges összértékeként"
megadott 10.950.000,- Ft-os összeg az ajánlati ár alapján az első évre kalkulált szerződéses érték 5 évre
való felszorzásával keletkezett és nem tartalmazza a megkötött szerződés V.5. pontja alapján alkalmazható
a KSH által elfogadott és közzétett mindenkori infláció mértékével történő évenkénti esetleges emelések
összegét.
2./ A szerződést NEM olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett.
3./ Nem volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt.
4./ Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
S.O.S. Krízis Alapítvány; cím: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 39.; a.sz.:18083646-1-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
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Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
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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
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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Jászdózsa Községi Önkormányzat (26285/2021)
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: Jászdózsa Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732860216
Postai cím: Szent Mihály Tér 1.
Város: Jászdózsa
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyi Sándor
Telefon: +36 208087190
E-mail: polgarmester@jaszdozsa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszdozsa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Erdős Alapszolgáltatási Központ
Nemzeti azonosítószám: 16836833116
Postai cím: Kossuth Utca 15
Város: Jászdózsa
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Terjékiné Balázs Ágnes
Telefon: +36 304053987
E-mail: erdos.alapszolg@jaszdozsa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszdozsa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
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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:
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
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
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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: Gyermek-és szociális étkeztetés Jászdózsán
Hivatkozási szám: EKR001448182021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés alapján nyertes ajánlattevő feladata Jászdózsa
község közigazgatási területén közétkeztetés biztosítása a hatályos jogszabályoknak és egyéb vonatkozó
szabályoknak megfelelően, vállalkozási szerződés keretében, az alábbi intézményekben:
Intézmények pontos neve és címe:
1., Jászdózsai Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 5.
2., JÁI Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye, 5122 Jászdózsa, Széchenyi út 9.
3., Erdős Alapszolgáltatási Központ, 5122 Jászdózsa, Kossuth utca 15.
Alkalmazott eljárási rend: Ajánlatkérő a Kbt. 21. § (2) bekezdése alapján Kbt. Harmadik rész szerinti
közbeszerzési eljárást folytat le, figyelemmel a 114. §-ban foglaltakra pontjára.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 142407240 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
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 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: Gyermek-és szociális étkeztetés Jászdózsán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

55510000-8

További tárgyak:

55520000-1

Kiegészítő szójegyzék

55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jászdózsa Község területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jászdózsa község közigazgatási területén közétkeztetés (gyermek-és szociális étkeztetés) biztosítása a hatályos
jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelően, vállalkozási szerződés keretében, az alábbi
intézményekben:
1., Jászdózsai Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde, 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 5.
2., JÁI Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye, 5122 Jászdózsa, Széchenyi út 9.
3., Erdős Alapszolgáltatási Központ, 5122 Jászdózsa, Kossuth utca 15.
Gyermekétkeztetés várható, éves adagszámai az alábbiak:
Mini bölcsőde (2,5-3,5 éves korosztály): reggeli/tízórai/ebéd/uzsonna 1872 adag/étkezés/év
Óvoda (4-6 éves korosztály): tízórai/ebéd/uzsonna: 14720 adag/étkezés/év
Általános iskola (7-10 éves korosztály): tízórai: 1850 adag/év, ebéd: 13320 adag/év, uzsonna: 10175 adag/év.
Általános iskola (11-14 éves korosztály): tízórai: 1480 adag/év, ebéd: 3885 adag/év, uzsonna: 925 adag/év.
Idősek étkeztetése és szociális étkeztetésének várható adagszámai az alábbiak:
Lakók éves átlagos száma: 50 fő, gondozási napok száma: 365 nap, napi 5-szöri étkezés: reggeli/tízórai/ebéd/
uzsonna/vacsora: 18250 adag/étkezés/év
Szociális étkeztetés: 7934 adag/év
A fent meghatározott várható éves mennyiségektől - elsődlegesen a mini bölcsőde és óvodai korcsoportokban maximum +/- 15 % eltérés lehetséges, különös tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő korábbi tapasztalatai szerint
a bölcsődei és óvodai korcsoportban előre meg nem határozható időpontokban/időszakokban és gyakorisággal
hiányzások tapasztalhatóak (pl. egész csoportokat érintő vírusos megbetegedések) , amely időpontokban/
időpontokban az érintettek nem veszik igénybe az élelmezési, étkeztetési szolgáltatásokat. A szociális és
intézményi étkeztetésben kisebb mértékű, de ugyanúgy előforduló hiányzásokkal (pl. idősek esetében kórházi
tartózkodás, betegség,stb.) szükséges számolnia Ajálatkérőnek. Mind a negatív, mind a pozitív irányú változást
indokolja a csoportok létszámának változása.
Nyertes ajánlattevő köteles a JÁI Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye (5122 Jászdózsa, Széchenyi út
9.) helyszínen az Ajánlatkérő által üzemeltetett tálalókonyhát üzemeltetni, beleértve valamennyi üzemeltetési
feladatot (helyiség állagmegóvásához szüskéges karbantartási feladatok ellátása, a melegítés és tálaláshoz
szükséges eszközök pótlása a szerződés időtartama alatt, takatítási feladatok ellátása, engedélyek beszerzése,
nyilvántartások vezetése), nyertes ajánlattevő köteles továbbá a konyhára és berendezési és felszerelési tárgyaira
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havi 25.000 Ft + ÁFA bérleti díjjal helyiségbérleti szerződést kötni, valamint a biztonságos üzemeltetéshez
szükséges megfelelő számú személyzetet biztosítani, a közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződés tervezet
szerint.
A közétkeztetési feladat ellátás és a helyiségbérlet várható kezdő dátuma: 2021. december 21.
III.1.4.) folytatása: M/4. alkalmasság: a 676/2020. (XII.28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az eljárást
megindító felhívásban a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1)
bekezdés c) pontja alapján köteles előírni
a) a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosító meglétét, illetve
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv. 23. § (5) bekezdése
szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeinek benyújtását.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9)
és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében
foglaltak. Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,
e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében – az ajánlattevő tekintetében előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. §
(3) bekezdés]
M/1. Alkalmassági követelmény: Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett,
legalább 12 hónapon keresztül teljesített, legalább 45 000 ebéd adag/év elkészítését magában foglaló jogszabályés szerződésszerűen végzett közétkeztetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciával. Igazolási mód:
KR. 21. § (3) bek. a) pont, 21. § (3a) bek. a) pont, 21/A. §, 23. §, 24. § szerint. A referencia igazolásban, vagy
nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a referencia munkát teljesítő(k)
nevét, címét, közös teljesítés esetén a teljesítés %-os arányát, a szerződés tárgyát és mennyiségét (olyan
tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés kezdő és
befejező dátumát (év, hó, nap részletességgel), a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. Alkalmassági követelmény: Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább
M.2.a) 1 fő, szakács végzettséggel rendelkező, legalább 36 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező
szakemberrel. A szakmai gyakorlat időtartama a végzettség megszerzésétől legkésőbb a jelen felhívás feladási
napjáig terjedhet.
M.2.b) 1 fő élelmezésvezetői végzettséggel rendelkező, legalább 12 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal
rendelkező szakemberrel. A szakmai gyakorlat időtartama a végzettség megszerzésétől legkésőbb a jelen felhívás
feladási napjáig terjedhet.
Igazolási mód a KR. 21. § (3) bekezdés b) pont szerint.
M/3. Alkalmassági követelmény: Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az
ajánlattételi határidő lejártakor érvényes:
M.3.1. a HACCP vagy egyenértékű élelmiszer-biztonsági rendszer meglétéről szóló
tanúsítvánnyal, vagy nem csatolja az egyenértékű élelmiszer-biztonsági intézkedéseinek
részletes leírását.
Az M.3.1. pontnál étkeztetési és/vagy közétkeztetési alkalmazási területre vonatkozó, nevezett vagy egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy a leírt intézkedésrészletes leírásával rendelkeznie kell az ajánlattevőnek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
M/4.
Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes:
M.4.1. a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerintit FELIR azonosítóval;
M.4.2. a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítményekre vonatkozó, az Éltv. 23. § (5) bekezdése
szerinti – három évnél nem régebbi minősítéssel.
Alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11)-(12), valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben foglaltak.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
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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:
Kiegészítés a II.2.7.) pontjához: A szerződés kezdő időpontja hozzávetőlegesen került meghatározásra, mint
tervezett kezdési időpont. A szerződés a mindkét fél általi aláírástól lép hatályba, 2023. december 20. napjáig tartó
határozott időtartamra. Szerződés meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés: A szerződés további további egy
alkalommal, legfeljebb két éves időtartammal meghosszabbítható.
Értékelési szempontok:
Ár szempont:
1.) Egy évi nettó ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) - súlyszám: 60
Minőségi értékelési szempontok:
2.) Ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam vállalása (Vállalás szerint pontkiosztás)
- súlyszám:10; 3.) Diétás étkezés biztosítását vállalja a szolgáltató (Igen/Nem) - súlyszám:5
4.) A táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat
gyümölcsöt, zöldséget (Vállalás szerint pontkiosztás) - súlyszám: 10
5.) Változatossági mutató - súlyszám:15
Az adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelés módszere:
1.) ajánlati ár: fordított arányosítás.
2.) Ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam Felolvasólapon tett vállalás szerint
pontkiosztás módszere
3.) Diétás étkezés biztosítását vállalja a szolgáltató: Abszolút értékelési módszer: Az igen válasz kapja a maximális
pontszámot, a nem válasz 0 pontot kap.
4.) A táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat
gyümölcsöt, zöldséget. – Felolvasólapon tett vállalás szerint pontkiosztás módszere. További részletek a KD-ban.
5.) Változatossági mutató: A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásaira figyelemmel az
étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy a fenti változatossági mutató az egymást követő
kétszer tíz élelmezési nap melegétkezéseinek vonatkozásában ne legyen kisebb 60-nál, és az
egymást követő kétszer tíz élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal
forduljon elő. Továbbiakban a különböző korcsoportok szerint bemutatott változatossági
mutató értékek számtani átlagát véve, a bemutatott változatossági mutató értéke minimum 60
kell, legyen a mintaétrend alapján, így ez az érték kapja a minimum pontszámot (0 pont).
A számítás utáni legmagasabb változatossági mutató értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat
kapja a maximális értékelési pontszámot (10 pont) a többi ajánlat értékelési pontszáma ehhez
viszonyítva egyenes arányosítással kerül meghatározásra. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

408

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:
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:
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik. A bontási
eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ba foglaltak is
irányadóak.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 223 - 587994
(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: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyermek-és szociális étkeztetés Jászdózsán
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:
2021/12/20 ( 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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14893560213
Postai cím: Pesti Út 65
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tsgastro.hu
Telefon: +36 706765776
Internetcím(ek): (URL) www.tsgastro.hu
Fax: +36 53999285
x A nyertes ajánlattevő kkv
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: 142407240
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(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: Ajánlattevő ételkészítési
szolgáltatások körében kíván alvállalkozót bevonni.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Eljárásban részt vevő ajánlattevők
Ajánlattevő neve: Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2730 Albertirsa, Pesti út 65.
Adószám: 14893560-2-13
Ajánlattevő neve: "Tarnamenti-2002" Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5122 Jászdózsa, Dózsa György út 81.
Adószám: 12947302-2-16
Ajánlattevő neve: FH Gasztro Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1121Budapest, Rege utca 8. 1. em. 25.
Adószám: 14969322-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-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:
2022/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Alsóörs Község Önkormányzata (0483/2022)
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: Alsóörs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734013219
Postai cím: Endrődi Sándor Utca 49
Város: Alsóörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8226
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jászberényi Tamás
Telefon: +36 309259390
E-mail: jaszberenyi@t-online.hu
Fax: +36 87447192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Felsőörs község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734116219
Postai cím: Szabadság 2
Város: Felsőörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8227
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jászberényi Tamás
Telefon: +36 309259390
E-mail: jaszberenyi@t-online.hu
Fax: +36 87577216
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.felsoors.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Alsóörs Község
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001366082021/reszletek (URL)
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A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001366082021/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
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Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Alsóörs, kerékpárút építés II. ütem
Hivatkozási szám: EKR001366082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

414

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-3.1.1-16-VE1-2017 00020 kódszámú, "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" pályázati kiírás
keretében "Alsóörs, kerékpárút építés II. ütem" a műszaki leírás, a műszaki tervdokumentáció és a VE-09/
UT/00366-22/2021. ügyirat számú építési engedélyben foglaltak alapján.
Alsóörs településen az Alsóörs-Veszprém közötti hivatásforgalmi kerékpárút II. üteme kerül kiépítésre.
A II. ütem során két szakasz, az I. „B” jelű szakasz az Alsóörs, Endrődi utcában kerül kiépítésre 449,54
méter hosszon önálló vezetésű kerékpárútként. A II. „A” jelű szakasz az Alsóörs, Alkotmány utca Endrődi
u. és Szent István utca közötti szakasza mentén kerül kiépítésre 248 méter hosszon, önálló vezetésű
kerékpárútként.
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:
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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 részajánlat tételi lehetőség biztosítása nem gazdaságos,
továbbá műszakilag is akadályokba ütközik az alábbiak miatt:
• A két szakasz egy építési engedéllyel rendelkezik, ezért az esetlegesen különböző időpontokban, eltérő
ütemezéssel megvalósuló részek a kerékpárút forgalomba helyezését hátráltathatják, az illesztéseknél
műszaki kockázatok merülnek fel.
• A projekt közigazgatási határon belüli megosztás koordinációs problémákat eredményezne.
• A projekt megosztása esetén az általános, organizációs költségek részenként külön-külön felmerülnek,
ami a beruházás költségét feleslegesen növelné, és a közpénzek hatékony felhasználásával szembe
menne.
• Részekre bontás esetén a kivitelezés során szakaszonként külön e-építési napló vezetése szükséges,
melyek vezetése és a több kivitelezővel történő kapcsolattartás, koordináció jelentős többletmunkát jelent
a műszaki ellenőrzésben és a projekmenedzsmentben is.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Alsóörs, kerékpárút építés II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca, valamint az Alkotmány utca
Endrődi Sándor utca és Szent István utca közötti szakasza. Alsóörs belterület 147, 388, 540, 541, 580, 149/1,
149/28, 514/2, 538/1, 538/2, 538/3, 538/4, 539/1 és 718/34 helyrajzi számok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-3.1.1-16-VE1-2017 00020 kódszámú, "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" pályázati kiírás
keretében "Alsóörs, kerékpárút építés II. ütem" a műszaki leírás, a műszaki tervdokumentáció és a VE-09/
UT/00366-22/2021. ügyirat számú építési engedélyben foglaltak alapján.
Alsóörs településen az Alsóörs-Veszprém közötti hivatásforgalmi kerékpárút II. üteme kerül kiépítésre.
A II. ütem során két szakasz, az I. „B” jelű szakasz az Alsóörs, Endrődi utcában kerül kiépítésre 449,54
méter hosszon önálló vezetésű kerékpárútként. A II. „A” jelű szakasz az Alsóörs, Alkotmány utca Endrődi
u.- és Szent István utca közötti szakasza mentén kerül kiépítésre 248 méter hosszon, önálló vezetésű
kerékpárútként.
I. szakasz: Kerékpárút I. „B” jelű szakasza:
a) hálózati szerepe: út osztályba sorolása: belterületen: B.VII., kerékpározható közúthálózat
(nem főhálózati elem),
b) hossza: 449,54 méter,
c) burkolat szélessége: 2,30 méter, oldalesése: egyoldali 2,50 %,
d) forgalmi sáv szélessége: 1,15 méter,
e) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 5,00 %, burkolata: M22 mechanikai
stabilizáció,
f) legnagyobb emelkedő: 6,16 %.
II. szakasz: Kerékpárút II. „A” jelű szakasz:
a)hálózati szerepe: hálózati szerepe: út osztályba sorolása: belterületen: B.VII.,
kerékpározható közúthálózat (nem főhálózati elem),
b) hossza: 248,00 méter,
c) korona szélessége: 3,30 méter,
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d) burkolat szélessége: 2,30 méter, oldalesése: egyoldali 2,50 %,
e) forgalmi sáv szélessége: 1,15 méter,
f) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 5,00 %, burkolata: M22 mechanikai
stabilizáció,
g) legnagyobb esés: 6,00 %.
Vízelvezetés:
A tervezett közlekedési létesítmények burkolatára hulló, majd összegyűlő csapadékvizek az alábbiak
szerint kerülnek levezetésre: Az I. szakasz esetén a csapadékvizek az I. ütem során megvalósított valamint a
tárgyi beruházás keretében újonnan kiépítendő csapadékcsatorna rendszerbe kerülnek levezetésre.
A II. szakasz kiépítendő burkolatain összegyűlő csapadékvizek egy része a meglévő zöldterületre kerülnek
levezetésre, ahol elszikkadnak, illetve az egyéb lefolyású területeken a meglévő árkokba kerülnek
bevezetésre csapadékvizek.
A beruházásnak része továbbá a közvilágítási rendszer szabványosítása mindkét szakaszon a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegys-ben)
legkedv.lenebb:0 legkedvezőbb:24 10
2 A felhívás III.1.3.) M3) pont szerinti szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati
időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegys-ben) legkedv.lenebb:0; legkedvezőbb:24 10
3 Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0;
legkedvezőbb: 24 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
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
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020
II.2.13) További információ
1./ "A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegys-ben) legkedv.lenebb:0
legkedvezőbb:24" értékelési szempont esetében AK a következőket értékeli: AT által a III.1.3.) M2)
alkalmassági követelményre bemutatott szakember hány hónap többlet szakmai tapasztalattal
rendelkezik az MV-KÉ jogosultság megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felül MV-KÉ jogosultság szerinti felelős műszaki vezetői területen.
2./ "A felhívás III.1.3.) M3) pont szerinti szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegys-ben) legkedv.lenebb:0;
legkedvezőbb:24" értékelési szempont esetében AK a következőket értékeli: AT által a III.1.3.) M3)
alkalmassági követelményre bemutatott szakember hány hónap többlet szakmai tapasztalattal
rendelkezik az MV-VZ jogosultság megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felül MV-VZ jogosultság szerinti felelős műszaki vezetői területen.
A szakember ÉSZ-ok esetében a többlet szakmai tapasztalat a hivatkozott jogosultság megszerzését
követően, vagy a hivatkozott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat rendelkezésre
állását követően indul és legkésőbb jelen felhívás feladásának napjáig tart. Amennyiben AT 0 hónapra
vonatkozóan tesz megajánlást, akkor az adott értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24
hónap többlet szakmai tapasztalatra tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati
elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
3./ "Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:
0; legkedvezőbb: 24" értékelési szempont alatt AK a jelen felhívásban meghatározott 24 hónap
alapjótálláson felüli többletmegajánlást értékeli. Amennyiben AT 0 hónapra vonatkozóan tesz megajánlást
– azaz az általa vállalt teljes jótállás mértéke megegyezik az alapjótállás 24 hónapos időtartamával – akkor
tárgyi értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többletjótállásra tett megajánlás a
Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje,
amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
4./ Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: A teljesítési határidő az építési munkaterület átadásának napját követő
naptól számított 100. naptári nap.
5./ Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás nyomán kötendő
szerződés hatálybalépésére legfeljebb annak aláírásától számított fél év áll rendelkezésre, ezt követően a
felek szabadulnak a szerződési kötelemből.
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: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1)
bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján –
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
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azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kr. 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták,
és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő Kr. 17.§ (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a
részletes leírását.
A Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap
kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Amennyiben cégügyben
el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a nyilatkozat mellé csatolandó az elektronikusan kitöltött
változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény
kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. Amennyiben az AT vonatkozásában nincsen folyamatban
változásbejegyezési eljárás, úgy erre vonatkozóan a nemleges nyilatkozatot csatolni kell az ajánlatban.
A Kr. 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a jelen
felhívásban előírtak szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az
ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy
a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII .19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKR rendelet), valamint az öntisztázás tekintetében a Kbt. 64.§-a is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kr. 26.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy: a gazdasági szereplő legyen bejegyezve
a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény 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, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt
bármely egyéb követelményt
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kr. 26.§ (2) bekezdése alapján az előírt
követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban
szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
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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) Az alkalmasság igazolható a Kr. 19. § (1) bekezdés c)
pontja szerint a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő három
évnél rövidebb ideje működik, úgy a működésének megkezdése óta eltelt időszakból származó
árbevételéről csatolja a nyilatkozatot. Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
A Kr. 19.§ (6) bekezdése alapján ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a P1) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy
a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény
és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az
ajánlatkérő a P1) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
A Kbt. 65. § (7)-(8) és (11)-(12) bekezdése, a 67. § (3) bekezdése és 69. § ( 11a) bekezdése az eljárásban
irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők),
ha
P1) a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, vagy ha
tevékenységét nem folytatja három éve, akkor amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a
közbeszerzés tárgya (útburkolatépítés és/vagy -felújítás és/vagy -szélesítés) szerinti - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 50.000.000 Ft-ot attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek - amely értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztatható 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 M1) Az alkalmasság igazolható a Kr. 21. § (2) bekezdés a)
pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetésével. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kr. 23. §-a szerint az előírt referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét olyan
részletességgel, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatók legyenek, a teljesítés kezdő
és befejező (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásnak) időpontját (év, hó, nap pontossággal) és
helyét, a Megrendelő nevét és székhelyét, a Megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét
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és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
M2) - M3) Az alkalmasság igazolható a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmasság igazolására be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat:
1.) Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt
pozíció megjelölésével.
2.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt végzettséget
illetve képzettséget igazoló dokumentumait.
3.) Szakmai tapasztalatot egyértelműen, év, hónap bontásban igazoló, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot, mely tartalmazza annak a szervezetnek a megjelölését,
amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban áll, továbbá amennyiben a szakember rendelkezik érvényes jogosultsággal, annak a
névjegyzéki jelölését és kamarai nyilvántartási számát, valamint a jogosultság megszerzésének időpontját.
4.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot,
mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a
szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak
megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: A szakmai gyakorlatnak minősülő
projektek időtartamát év/hó megjelöléssel kell megadni! A minimumkövetelmény szerinti időtartamban
előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében
fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül
többszörös szakmai tapasztalati időnek. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap
egész hónapként kerül figyelembe vételre. Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra,
hogy ha az alkalmasság igazolására bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendeletnek megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor azt legkésőbb a szerződéskötésig meg kell szereznie.
A jogosultság igazolása a szerződéskötés feltétele. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell
lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon
megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő
megfelel. Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság
érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható.
Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy végzettségét, illetve képzettségét
igazoló irat, valamint a jogosultság megszerzéséhez bemutatott szakmai tapasztalat ismertetése nem
szükséges!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol
az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő
megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M2)-M3) alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69. § (7) bekezdése
szerint már az ajánlatok Kbt. 69.§ (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az Ajánlattevőket az
érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis azokat már az ajánlat
részeként be kell nyújtani!
M1)-M3) alkalmassági követelmények tekintetében irányadó rendelkezések továbbá:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) - (2) bekezdése irányadó.
A Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), valamint (11)-(12) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése az eljárásban
irányadó.
Az M1) alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67.
§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb nyolc
éven belül megkezdett, legfeljebb öt éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, az
előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen teljesített, legalább egy darab, 500 m hosszan kivitelezett
útburkolatépítést és/vagy -felújítást és/vagy -szélesítést tartalmazó építési referenciával. A Kbt. 65. § (6)
bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
M2) nem rendelkezik 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009 . (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó
mellékletében meghatározott MV-KÉ kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével
és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai
tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe. Az Ajánlatkérő
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX .15.) Korm. rendeletben előírtakat és az
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak.
M3) nem rendelkezik 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009 . (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó
mellékletében meghatározott MV-VZ kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével
és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai
tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe. Az Ajánlatkérő
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX .15.) Korm. rendeletben előírtakat és az
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak.
M2)-M3) alkalmassági követelmények tekintetében irányadó rendelkezések továbbá:
Előírttal egyenértékűként bemutatott szakképzettség(ek) egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia
kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő
kötelezettsége és felelőssége.
Ajánlatkérő az M2)-M3) alkalmassági minimumkövetelményekben előírt jogosultságokkal egyenértékű
jogosultságot is elfogad.
Ajánlatkérő a szakemberek közötti átfedést lehetővé teszi.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére minden késedelmes naptári
nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a szerződés szerinti, általános
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-ának megfelelő forintösszeg/naptári nap mértékben,
a kötbér maximuma: a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a.
A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
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Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186. §-a alapján, a szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan
okból történő meghiúsulása esetére, amelyért felelős, a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül
számított ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő mértékben.
Jótállási biztosíték: a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
igényekre a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a. A jótállási
biztosítéknak az Ajánlatkérő által meghatározott alapjótállás (24 hónap) + a nyertes ajánlattevő által tett
többletmegajánlás időtartamáig kell rendelkezésre állnia.
Jótállás időtartama: Ajánlatkérő által meghatározott alapjótállás 24 hónapos időtartamának, valamint a
nyertes ajánlattevő által tett többletvállalás időtartamának az összege.
Teljesítési biztosíték: a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként
a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-ának megfelelő
mértékben.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő a szerződés ellenértékét a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 kódszámú projekt keretében
elnyert támogatásból finanszírozza. A szerződés utófinanszírozású. Támogatási intenzitás: 100 %. Az
ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). A Vállalkozó két részszámlát
és egy végszámlát jogosult benyújtani a következő ütemezés szerint: 1. részszámla: a kivitelezés 30 %-os
készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 30 %-a mértékben. 2. részszámla: a kivitelezés
60 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 30 %-a mértékben. Végszámla: a
kivitelezés 100 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 40 %-a mértékben. A
számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét
kell, hogy képezze. Végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után van lehetőség.
Amennyiben a részszámla (végszámla) tartalmaz a projekt keretében elszámolható és nem elszámolható
költségeket is, akkor ezeket a költségeket számlán belül külön tételként megbontva kell szerepeltetni.
Tartalékkeret: nincs. Előleg: az összesített nettó ajánlati ár 20 %-a. Az előleget a 2. részszámlából és a
végszámlából kell elszámolni számlánként 10-10 %-os arányban. A 2. részszámlát és a végszámlát ennek
megfelelően az előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani. Előleg fizetésére a 322/ 2015.
Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint, előlegbekérő alapján, az építési munkaterület átadástól
számított 15 napon belül kerül sor, amelyről a kifizetést követően szükséges az előlegszámlát kiállítani.
Az építési munka építési hatósági engedély köteles, ezért a 2007. évi CXXVII törvény 142. § (1) bekezdése
alkalmazásának feltételei fennállnak, így fordított adózás alá esik. Az építési munka ellenértékéről szóló
számlákat Megrendelő részére Áfa nélkül kell kiállítani. Az Ajánlatkérő belföldi adóalany. Az eljárásban a
Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, valamint a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdése és 6.155. § (1) bekezdése is irányadó.
Az ajánlatkérő a Kbt. 27/A.§-a alapján elfogadja és feldolgozza 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.
További részletek és irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők számára projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi
lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A munkák megvalósításához, valamint a hibák kijavításához a jövőben szükséges engedély, hatósági
hozzájárulás, kezelői-, üzemeltetői állásfoglalás, stb. beszerzése a Vállalkozó feladata.
Az engedélyekben felsorolt előírások, kikötések maradéktalan betartása a Vállalkozó feladata.
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A szükséges szakfelügyeletek biztosítása a Vállalkozó feladata és költsége.
Vállalkozó a kivitelezés során kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.)
Korm. rendeletnek megfelelően jár el, szükség esetén az abban foglalt engedély megszerzése, szerződés
megkötése, és az azokkal járó költség a Vállalkozót terheli, azzal, hogy a régészeti leletek mentésével
kapcsolatos költségek nem Vállalkozót terhelik.
A kivitelezési munkákat fokozott elővigyázatossággal, munka és balesetvédelmi intézkedések szigorú
betartása mellett, a környezetben lévő ingatlanok lehető legkisebb mértékű zavarásával kell megoldani.
A Vállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe
vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek.
Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és
azok költségei is őt terhelik.
A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület esztétikailag elfogadható lehatárolását,
ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos
tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését,
amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz.
Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgáltatott), a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő az utasítását
a figyelmeztetés ellenére fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő utasítása szerint, a
Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését,
ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
mások személyét vagy vagyonát.
A bontásból és építésből származó törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel
rendelkező, rendezett lerakóba kell elszállítani, és be kell tartani a 45/2004. (VII.26.) BM-KVvM együttes
rendeletet.
Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezetet megépíteni,
helyszínen tartani és elbontani, valamint az összes technikai eszközt és munkahelyi berendezést telepíteni
és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről eltávolítani és az eredeti állapotot helyre kell állítani.
A munkavégzésekhez szükséges ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási pontok kialakítása a
Vállalkozó feladata, és költsége.
A felhasznált energia, víz, stb . mennyiséget a Vállalkozó számla ellenében köteles megtéríteni,
amennyiben szükséges, az almérők felszerelése is a Vállalkozó költsége.
Az építés ideje alatt az építési területtel határos ingatlanok megközelítését biztosítani kell.
Az érintett közútkezelőt és közmű üzemeltetőket a munkaterület átadás-átvételi eljárásra meg kell hívni.
Az érintett közműkezelőktől az építés időtartamára szakfelügyeletet kell kérni.
Vállalkozó köteles ideiglenes forgalomkorlátozási tervet készíteni, amelyet az érintett közútkezelővel jóvá
kell hagyatni.
A Vállalkozó köteles betartani és végrehajtani az építési engedélyek által tartalmazott kikötéseket, az ezen
feladatokból adódó költségeket a Vállalkozó viseli.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott szerződéstervezet tartalmazza!
A teljesítéssel kapcsolatos szavatossági kötelezettségekre irányadó a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉMKVM együttes rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
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x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/01/31 (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
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Datum: 2022/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az
EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg. A bontási eljárás tekintetében irányadó a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rend. 15. §-a.
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
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A tárgyi
közbeszerzési eljárás nyomán kötött szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az Ajánlatkérő által 2021.
október 15. napján a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 azonosítószámú projekt fizikai teljesítési határidejének
meghosszabbítására vonatkozóan az EPTK rendszerben benyújtott támogatási szerződés módosítási
kérelmet a támogató jóváhagyja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000
A befizetés helye: Lásd Kbt. 54. §-át!
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10048005-00344018-00000017
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az óvadékra vonatkozó átutalási
megbízás, a pénzügyi intézmény vagy biztosító garancialevele, garanciaszerződése, vagy kezességi
szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény. A garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek!
A Kbt. 35. § (5) bekezdésének megfelelően a közös AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer
rendelkezésre bocsátaniuk. Amennyiben AT a biztosítékot átutalással bocsátja rendelkezésre, akkor a fenti
számlaszámhoz kapcsolódó kedvezményezett megnevezése: Alsóörs Község Önkormányzata
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:
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Ár értékelési szempont: fordított arányosítás; 2-4. értékelési szempontok: egyenes arányosítás. Részletesen
lásd egyéb közbeszerzési dokumentumok!
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő
köteles - a feltételes közbeszerzési eljárásra tekintettel - a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben
meghatározott időpontig építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 10.000.000 Ft/kár és 50.000.000 Ft/év mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra. Amennyiben a felelősségbiztosítás nem áll rendelkezésre a szerződésben meghatározott
határidőn belül, azt Ajánlatkérő a szerződéstől való elállásnak tekinti.
2. AK az építési beruházás megvalósításának koordinálására nem alkalmaz beruházás-lebonyolítót.
3. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
4. Az AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak az árazott tételes
költségvetést tekinti. AK rögzíti, hogy az árazatlan költségvetésekkel együtt un. Tételrendet bocsát rendelkezésre,
melynek tartalmát kéri figyelembe venni az árazás során. A szakemberhez kapcsolódó értékelési részszempontra
tett megajánlás igazolására már az ajánlatban be kell nyújtani a Felhívás III.1.3. M2)-M3) pontja szerinti
dokumentumokat és a "Nyilatkozat bemutatott szakemberekről" szóló űrlapot. Fokozottan felhívja AK az
Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71.§ (9) és (9a) bekezdésében foglaltakra!
5. Az AK előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben
elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus
űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként
megtenni és benyújtani. Az árazott költségvetést excel és cégszerűen aláírt .pdf formátumban kell benyújtani.
A Kbt. 41/A. §-a bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó. E körben kifejezetten felhívja Ajánlatkérő a
figyelmet arra, hogy nem fogad el olyan dokumentumot az ajánlat részeként benyújtva, melyre az aláírás képként
került beillesztésre!
6. Az AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6)
bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági
nyilatkozata.
7. Az érvényes ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött. Az ajánlati biztosíték összege: 500.000 Ft. Az ajánlati
biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az óvadékra vonatkozó átutalási megbízás, vagy bevételi
pénztárbizonylat, a pénzügyi intézmény vagy biztosító garancialevele, garanciaszerződése, vagy kezességi
szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.
A garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek! Ha az ajánlati
biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírtnál kisebb mértékben bocsátják rendelkezésre, az az ajánlat
érvénytelenségéhez vezet. A Kbt. 35. § (5) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot
elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Amennyiben Ajánlattevő a biztosítékot átutalással bocsátja
rendelkezésre, akkor a VI.3.2) pontban megadott számlaszámhoz kapcsolódó kedvezményezett megnevezése:
Alsóörs Község Önkormányzata.
8. A szerződés teljesítése során építőipari tevékenységre kiterjedő érvényességű ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
és ISO 14001:2015 tanúsítvány vagy ezekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve intézkedések alkalmazása
szükséges, ezek rendelkezésre állása szerződéskötési feltétel, amennyiben nem állnak rendelkezésre, azt AK a
szerződéskötéstől való elállásnak tekinti.
9. FAKSZ: Földesiné Töpper Ilona, lajstromszám: 00221.
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10. AK a közbeszerzési eljárást lezáró döntését akkor hozhatja meg, ha a közbeszerzésekért felelős miniszter az
eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési záró tanúsítványt állított ki.
11. Az elkészült munkarészek megfelelőségének igazolása érdekében Vállalkozó(k)nak kötelessége elkészíteni
a Mintavételi és Megfelelőség igazolási Tervet (MMT) és azt a Megrendelő képviselőjével jóvá kell hagyatni, a
kivitelezés csak jóváhagyott MMT alapján kezdhető meg.
12. Minden beépítésre kerülő anyagnak a megfelelőségét érvényes ÉME engedéllyel vagy a teljesítmény
nyilatkozattal és ahhoz tartozó ETA, vagy NMÉ tanúsítással kell igazolni.
13. A különböző munkafolyamatokra Technológiai Utasítást (TU) kell kidolgozni és jóváhagyásra be kell nyújtani
azokat Megrendelő részére. Megrendelő képviselője által jóváhagyott TU nélkül az építési munka nem kezdhető
meg!
14. Az építési napló vezetésénél az "Az építőipari kivitelezési tevékenységről” szóló 191/2009. (IX .15.) Korm.
rendelet előírásait be kell tartani!
15. Ajánlattevők az érintett helyszíneket szabadon bejárhatják a rendelkezésre bocsátott, a műszaki dokumentáció
részét képező helyszínrajzok alapján, erre való tekintettel Ajánlatkérő külön helyszínbejárást nem tart.
16. AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban a pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és
szakmai alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
17. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint biztosít felvonulási területet.
18. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjáig a főbb munkanemeket bemutató pénzügyi-műszaki
ütemtervet benyújtani.
19. Tárgyi felhívás tekintetében, ahol AK a karakterkorlátozások miatt rövidíteni kényszerült: AK=ajánlatkérő,
AT=ajánlattevő, ÉSZ=értékelési szempont, GSZ=gazdasági szereplő.
20. Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás nyomán kötendő
szerződés hatálybalépésére legfeljebb annak aláírásától számított fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek
szabadulnak a szerződési kötelemből.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/06 (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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Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (0418/2022)
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: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15493235241
Postai cím: Akadémia Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://fori.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/EKR000000792022/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/EKR000000792022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x 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:
Szerver beszerzése a FÖRI részére
Hivatkozási szám: EKR000000792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

430

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a működőképességének folyamatos fenntartása és
javítása érdekében az alábbi paraméterekkel rendelkező 1 darab új szerver beszerzését kezdeményezi.
Ajánlatkérő új eszköz alatt a korábban üzembe - még bemutató eszközként sem - helyezett eszközt érti.
Szerver hardver specifikáció:
- Rackes kialakítás;
- redundáns Hot Plug táp ellátás (230V) + kábel;
- kompatibilis sín a Rack beépítéshez (Rackmount Kit);
- RAID kontrolláló egység (elvárt RAID Level 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
Processzor:
- 4 db x 24 magos processzor, minimum 2.24 GHz órajel, 55MB Cache;
Memória kapacitás:
- min. 1536GB ECC DDR4 SDRAM (legalább 2400MHz);
Háttértároló:
- 24 x 3,84TB 2.5in Solid State Drive (Hot Plug)
Hálózati interfészek:
- 2 x 10GbE SFP+ és 2x 1GbE port, + 1 management network iLO Port
Szoftver:
- Windows Server 2022 Edition Datacenter, mennyisége 192 Core
- (downgrade lehetőség 2019-re; korlátlan Hyper-V/VM futtatási lehetőség)
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzés tárgyát képező termék teljesítési helyre történő, vállalt szállítási
határidőben való leszállítása és Ajánlatkérő részére történő birtokba adása, továbbá a kapcsolódó
szolgáltatások (jótállás) biztosítása. Az eszközre minimum 36 hónap teljeskörű (7x24x365) helyszíni
garancia (jótállás) vállalása szükséges. A szerver üzembe helyezését Ajánlatkérő végzi/végezteti el saját
hatáskörében, ezért az nem része nyertes ajánlattevő feladatának.
Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban és a műszaki dokumentációban esetlegesen rögzített szabvány,
műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás vagy típus helyett azzal műszakilag, funkcionalitás
és minőség szerint egyenértékű megajánlást is elfogad, az Ajánlattételi felhívásban és Dokumentációban
előforduló gyártmány, vagy típus megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt. Bármely típus vagy gyártmány megjelölés a „vagy azzal egyenértékű” megjelöléssel értendő. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §
(3) és (5) bekezdése alapján a megfelelő dokumentumokkal alátámasztania szükséges.
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További részletek az Ajánlattételi dokumentációban találhatók.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta
és különösen a beszerzés tárgyának mennyiségére sem gazdaságilag, sem műszakilag, sem egyéb
szerződéses szempontok alapján a beszerzés tárgya nem bontható ésszerűen olyan további részekre,
amely a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, amelyből adódóan ezáltal egy gazdasági
szereplőtől történő megrendeléssel biztosítható csak a termék biztosítása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szerver beszerzése a FÖRI 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: HU110 A teljesítés helye: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság székhelye (1054
Budapest, Akadémia u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a működőképességének folyamatos fenntartása és
javítása érdekében az alábbi paraméterekkel rendelkező 1 darab új szerver beszerzését kezdeményezi.
Ajánlatkérő új eszköz alatt a korábban üzembe - még bemutató eszközként sem - helyezett eszközt érti.
Szerver hardver specifikáció:
- Rackes kialakítás;
- redundáns Hot Plug táp ellátás (230V) + kábel;
- kompatibilis sín a Rack beépítéshez (Rackmount Kit);
- RAID kontrolláló egység (elvárt RAID Level 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
Processzor:
- 4 db x 24 magos processzor, minimum 2.24 GHz órajel, 55MB Cache;
Memória kapacitás:
- min. 1536GB ECC DDR4 SDRAM (legalább 2400MHz);
Háttértároló:
- 24 x 3,84TB 2.5in Solid State Drive (Hot Plug)
Hálózati interfészek:
- 2 x 10GbE SFP+ és 2x 1GbE port, + 1 management network iLO Port
Szoftver:
- Windows Server 2022 Edition Datacenter, mennyisége 192 Core
- (downgrade lehetőség 2019-re; korlátlan Hyper-V/VM futtatási lehetőség)
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzés tárgyát képező termék teljesítési helyre történő, vállalt szállítási
határidőben való leszállítása és Ajánlatkérő részére történő birtokba adása, továbbá a kapcsolódó
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szolgáltatások (jótállás) biztosítása. Az eszközre minimum 36 hónap teljeskörű (7x24x365) helyszíni
garancia (jótállás) vállalása szükséges. A szerver üzembe helyezését Ajánlatkérő végzi/végezteti el saját
hatáskörében, ezért az nem része nyertes ajánlattevő feladatának.
Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban és a műszaki dokumentációban esetlegesen rögzített szabvány,
műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás vagy típus helyett azzal műszakilag, funkcionalitás
és minőség szerint egyenértékű megajánlást is elfogad, az Ajánlattételi felhívásban és Dokumentációban
előforduló gyártmány, vagy típus megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt. Bármely típus vagy gyártmány megjelölés a „vagy azzal egyenértékű” megjelöléssel értendő. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §
(3) és (5) bekezdése alapján a megfelelő dokumentumokkal alátámasztania szükséges.
További részletek az Ajánlattételi dokumentációban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt jótállás időtartama (min. 36 hónap, max 60 hónap, előny a nagyobb
érték!) 10
2 3. Vállalt szállítás határideje (a szerződés hatályba lépésétől számítva, min. 15 munkanap, max. 60
munkanap, előny a kisebb érték!) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
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II.2.5. ponthoz kiegészítés: Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árérték arány bírálati szempont szerint történik. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának
bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Értékelés módszere: az 1. és 3. értékelési részszempont (ajánlati
ár) esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) VI. 1. sz. melléklet A. 1.
aa) pontja szerinti relatív értékelési módszer arányosítás - fordított arányosítás módszere szerint. A 3.
értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) VI. 1. sz.
melléklet A. 1. ab) pontja szerinti relatív értékelési módszer arányosítás - egyenes arányosítás módszere
szerint. Az értékelés részletes leírását a Dokumentáció tartalmazza.
A II.2.7. ponthoz kiegészítés: a maximum 60 nap szállítási határidő alatt ajánlatkérő 60 munkanapot ért, a
szerződés hatálybalépését követően.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és
m) pont szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek
(AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZt, aki vagy
amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a szervezet, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4)
bekezdése szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. §
(1) bekezdés h)-k) és m) pont szerinti kizáró okok fenn nem állásáról ATnek (közös ATnek) nyilatkoznia kell
a vonatkozó EKR űrlap kitöltésével; a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá
nem tartozását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és 10. § (1) bekezdés g) pont
gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia a vonatkozó EKR űrlap kitöltésével. Ajánlatkérő a Kbt. 114/ A. § alapján
előírja, hogy a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlattevők már az ajánlatukban
kötelesek benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) jelen eljárásban nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő (AK) köteles elfogadni, ha az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKDt nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt
információkat. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott
esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint kell eljárni a vonatkozó EKR űrlap kitöltésével a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerint. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i)
pontjában foglaltakra. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell
egyidejűleg a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. A változásbejegyzésre vonatkozó
EKR űrlap benyújtása nemleges tartalom esetén is szükséges. Nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetén, amennyiben közvetlenül nem érhető el elektronikusan Ajánlatkérő számára ingyenes,
magyar nyelvű hatósági nyilvántartás, amelyből a GSZ cégkivonata AK számára lekérdezhető, úgy kérjük
annak másolatát - adott esetben ajánlattevő általi magyar fordítás csatolásával együtt - benyújtani. A
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kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - az ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az AT erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ellenőrzi a kizáró
okokra vonatkozóan benyújtott nyilatkozatokban feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető
adatbázisok adatait.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglaltakra [öntisztázás]. Felhívjuk a figyelmet
továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, és a Kbt. 35. § (2a) és 65.§ (12) bekezdésére.
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 Ajánlatkérő a Kbt. 114/ A. § (1) bekezdés alapján előírja,
hogy az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlattevők már az ajánlatukban kötelesek
benyújtani az alábbiak szerint:
M/1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmasságát
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) alatt befejezett és figyelemmel 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára - legfeljebb hat éven (72
hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetésével köteles igazolni, a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában írt módon.
Ajánlatkérő előírja, hogy a nyilatkozatnak és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak
legalább az alábbi adatokat kell tartalmazza: - a teljesítés idejének év/hónap/nap szerint időpontja (a
kezdő és befejező időpontja is év/hónap/nap szerint bontásban), - a szerződést kötő másik fél neve és
székhelye, - a szállítás mennyisége, - a referencia tárgya olyan részletességgel, amelyből az alkalmasság
minimumkövetelménye egyértelműen megállapítható, - továbbá arra vonatkozó nyilatkozatot kell
tartalmazzon, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A 321 /2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21 / A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván
megfelelni, úgy AT-nek meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, valamint az eljárást megindító
felhívás azon alkalmassági minimumkövetelményét is, amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. AT alkalmasságát ebben az esetben a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján
a kapacitást nyújtó szervezetnek kell az előírt igazolási módokkal azonos módon igazolnia. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek-re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától (AF. Vl.4. pont)
visszafelé számított 36 hónapon belül, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti legalább
1 darab szerver szállítására (értékesítésére) vonatkozó referenciával.
A Kr. 21. § (1a.) bek. a) pontja szerint az ajánlatkérő a megindító felhívás feladásától (AF. Vl.4. pont)
visszafelé számított 36 hónap vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
referenciát fogadja el.
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét (a Kr. 30. § (4) bekezdésével összhangban), hogy a jelen
felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való M/1. műszaki és szakmai alkalmasság
feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg,
tehát a jegyzéken való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést. Az
M/1. alkalmassági minimum követelménynek közös ATk együttesen is megfelelhetnek, azaz az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy gazdasági szereplő felel meg. Az M/1.
alkalmassági minimum követelményeknek az AT a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) bekezdések szerint is megfelelhet.
A Kbt. 65. § (10) bek. szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján, ha
olyan okból, ami neki felróható, a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi
kötbér alapja a késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a jelen
szerződésben meghatározott teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap 1%-a. Az 15 napot meghaladó
bármely késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér
fizetésére lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján, ha
olyan okból, amely neki felróható, a szerződés teljesítése meghiúsul. A kötbér a teljes nettó vételár 20%-a.
Eladót kellékszavatosság terheli.
Jótállás: Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék vonatkozásában
a sikeres átadás-átvételtől számított, a 2. értékelési szempont szerint vállalt jótállást vállal, külön nem
meghatározott jótállási feltételek vonatkozásában a jogszabályi feltételek szerinti jótállásra kötelezett
Eladó. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 1 munkanapon belül köteles a
jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan
munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10. munkanap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Vevő előleget nem fizet.
Vevő a kiállított számla szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően utólag, átutalással fizeti meg
Eladó részére forintban (HUF), a Kbt. 135. § (6) bekezdés, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint,
azaz Vevő fizetési határideje a számla kézhezvételét követő 30 nap.
Fizetési kötelezettséget kizárólag a kiállításkor hatályos jogszabályoknak, továbbá a szerződésnek
mindenben megfelelő számla és mellékletei Vevő általi kézhezvétele keletkeztet.
Vevő a Kbt. 27/A. § szerint 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.
Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat és a külön
jogszabályban
meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles. A leszállított termék ellenértéke
megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, és hibamentes teljesítést a Vevő arra jogosult képviselője írásban
igazolja (mely nem terjed ki az esetleges ún. rejtett hibákra). A fenti tartalmú okirat (teljesítés igazolás) a
számla kötelező melléklete.
A szerződés során a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
További részletek a Szerződés tervezetben találhatók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
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Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében. Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös
ajánlattétel szándékára.
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
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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: 2022/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül
sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII.19.)
Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Ajánlatkérő kifejezetten
hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § (1) – (3) bekezdéseire, valamint az ajánlatok
benyújtása és felbontása kapcsán a Kbt. 68. §-ra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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:
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0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. és 3. értékelési szempont: fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás a
dokumentációban részletezettek szerint
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu)
keresztül kell és lehet benyújtani! Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. Kérjük,
hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait- azaz a nem elektronikus űrlap
formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat szkennelt,
.pdf vagy adott esetben .xls fájlformátumban is, (tömörített formátum esetén: .zip vagy .rar) benyújtani
szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41 / A. §-a. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://
ekr.gov.hu/portal/tamogatas linken.
2. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került benyújtásra,
úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles egyidejűleg benyújtani. AK az AT általi fordítást is elfogadja.
Ebben az esetben a fordítás tartalmának az idegennyelvű dokumentummal való egyezőségéről az EKR-ben
nyilatkozni kell.
3. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k együttműködési megállapodását legalább az
Dokumentációban meghatározott tartalommal.
4. Kiegészítő tájékoztatás kizárólag az EKR-en keresztül kérhető a Kbt. 56. § szerint, figyelemmel a Kbt. 114. § (6)
bekezdésben foglalt határidőkre. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást szintén az EKR-ben válaszolja meg.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell : - Felolvasólapot (EKR űrlap) - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell) - Kbt. 65. §
(7) bek. szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is) - szakmai ajánlatként a részletes ártáblázatot (cégszerűen
aláírt .pdf formátumban), valamint a megajánlott termék műszaki paramétereinek leírását tartozó alátámasztó
dokumentumot
(termék leírás). Az ajánlathoz továbbá csatolni szükséges az M/1. alkalmassági feltételnek való megfelelést
alátámasztó dokumentumokat is (referencia nyilatkozat). Az ajánlatban benyújtandó további iratok ismertetését
teljes körűen a Dokumentáció tartalmazza.
6. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitást nyújtó szervezet
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok megtételére meghatalmazott
gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban
nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
7. AK felhívja a figyelmet, hogy az M/1. alkalmassági feltételt és azok igazolását a minősített ATk jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
8. Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján kerülnek
elbírálásra. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki valamennyi részszempontra a Dokumentációban részletezett
értékelési módszer szerint a pontszámok kumulált legmagasabb összpontszámát szerezte meg. Az értékelés
részletes leírását a Dokumentáció tartalmazza.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10. Az ajánlathoz csatolandó az AT, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ esetében aláíró
közjegyző által hitelesített, vagy a Ctv. 9. § (3) bek szerinti aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája,
meghatalmazott esetén a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás is.
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11. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
12. AT a Kbt. 44. § alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKRben erre szolgáló funkciót kell alkalmazza, és nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg részletesen indokolni is
köteles.
13. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
14. Valamennyi időpontra/határidőre a közép-európai idő (CET) irányadó.
15. Ajánlattevő magyar forintban köteles ajánlatot tenni. Az ajánlatban az ajánlati ár kivételével esetlegesen más
devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását Ajánlatkérő a felhívás feladásának napján érvényes,
a MNB által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.
16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben irányadók a Kbt.; a 424/2017.(XII. 19.) Kr., valamint a 321/2015
(X. 30.) Kr. rendelkezései.
17. FAKSZ: dr. Mohácsi Ildikó (00282)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nyírbogdány Község Önkormányzat (0400/2022)
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: Nyírbogdány Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732341215
Postai cím: Kéki Út 2 643/1
Város: Nyírbogdány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4511
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lisovszki Tamás
Telefon: +36 308517720
E-mail: onkormanyzat@nyirbogdany.hu
Fax: +36 42232021
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirbogdany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nyirbogdany.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/EKR001751772021/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/EKR001751772021/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:
Belterületi vízrendezés Nyírbogdányban
Hivatkozási szám: EKR001751772021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232452-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Nyírbogdány-Gyártelep Belterületi vízrendezése
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 kivitelezési feladatok esetében Ajánlatkérő a részajánlat
tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának, jellegének, valamint az építéssel érintett munkaterület nagysága
és elhelyezkedése alapján megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés
tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre
történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A felvonulási létesítmények
mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb az egy részre történő ajánlatadás
esetében. Az organizációhoz szükséges terület korlátozott, a kivitelezés ütemezése, a munkaterületek
átadása egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban. A beruházás keretében elvégzendő
munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel
biztosítása a felelős és hatékony pénzgazdálkodás elvét figyelembe véve sem osztható. A kivitelezési
feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás
munkaszervezése, valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében
hatékonyabban megoldhatók, valamint egy építési engedély alapján készült egységes, részekre nem
bontható kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik ajánlatkérő. A beszerzési tárgyban foglalt feladatok
ellátása, egymásra épülő és párhuzamos teljesítést igényelnek, amelyek részekre osztása a teljesítés
eredményességét, határidőre történő befejezését kizárná, vagy jelentősen megnehezítené.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
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Belterületi vízrendezés Nyírbogdányban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232452-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: • Ady Endre utca 871
• Ady köz 875, 844
• Állomás köz 958
• Bessenyei utca 0181
• Domb köz 896,898
• Gyár utca 916
• Gyártelep utca 929/16
• Nyárfa utca 847/1
• Nyárfa köz 883, 859
• Óvoda utca 946
• Óvoda köz 978
• Sport köz 929/9
• Váci Mihály utca 834
• Vasút utca 820
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Nyírbogdány-Gyártelep Belterületi vízrendezése az alábbiak szerint:
Befogadók: Önkormányzati kezelésben lévő belterületi csapadékvíz elvezető rendszer, tervezett
szikkasztóárkok, szikkasztókutak, valamint záportározó
Tervezett létesítmények:
• DN300 KD-EXTRA: 365 m
• DN400 KD-EXTRA: 40 m
• Ø100 víznyelőakna: 17 db
• Ø100 homokfogó akna: 2 db
• Ø40 műanyag tisztítóakna: 2 db
• gyeprácskő burkolt árok: 873 m
• Ø30 beton áteresz: 255 m
• Ø40 beton áteresz: 23 m
• Ø80 víznyelőakna: 4 db
• padkafolyóka: 473 m
• ACO XtraDrain műanyag rácsos folyóka: 15 m
• szikkasztó árok profilozás: 410 m
• szikkasztó akna: 29 db
• záportározó medence (V=800 m3 ): 1 db
• szikkasztó földárok (V=17,85 m3 ): 1 db
• műanyag blokkelemes szikkasztó-tározó (összesen 107 m3 ): 3 db
össz. vezetékhossz:2454 fm.
Műszaki tartalom ismertetése:
A beruházás célja a településen meglévő belterületi vízrendezési létesítményeknek a vízelvezetési
rendszerbe való beillesztése, a meglévő hálózati elemek javítása, fejlesztése Az utcák csapadékvíz
csatorna hálózata burkolt árkokból, és földmedrű csatornákból alakul ki, amely vízelvezetők a befogadó
záportározó árkokba vezetik az összegyülekező csapadékvizeket. A meglévő földmedrű szikkasztó árkok,
valamint a betonlapos árkok korszerű elemekkel, áttört falú burkolt árokká épülnek át. Nyírbogdány
Gyártelep településrészen földmedrű csatornák és betonlapos burkolt árkok vezetik a csapadékvizeket
a szikkasztó árkokba. A fejlesztés keretében a meglévő hálózat felújítását, illetve gyeprácskővel és áttört
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falú mederburkoló elemmel a csatornák burkolását, valamint zárt csatornák és folyókák kiépítését tervezik
megvalósítani. Az Óvoda utcán műanyag blokkelemes szikkasztó tározót alakítanak ki, a Gyár utcán, a
Gyártelep utcán, a Nyárfa utcán, a Sport közben szikkasztó aknákat telepítenek, az Ady Endre utcán zárt
csapadékcsatornát építenek ki, amely a csapadékvizeket a Vasút utcai meglévő szikkasztó tározóba vezeti.
A további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza
A tárgyi kivitelezés építési engedély köteles munkákat foglal magában. A beruházás vízjogi létesítés
engedélyhez (36500/3883/2021.ált. ügyiratszámú, 2021.09.07 napján kelt) kötött.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet (továbbiakban Kr,) 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, védjegyre vagy szabadalomra való hivatkozást, a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolni kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a megadott tervek alapján a becsült értéktől függetlenül kötelessége a
dokumentációban megadott feladat teljes körű elvégzése.
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció,
árazatlan költségvetés tartalmazza, melyek külön dokumentumként kerülnek felcsatolásra az EKR
felületére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata (36 hónapon felül min: 0
hónap, max: 36 hónap) (hónap) 10
2 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min: 0 fő, max: 3 fő) (fő) 10
3 4. Többlet jótállási idő vállalása (24 hónapon felül min:0 hónap, max: 24 hónap) (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 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:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00011
II.2.13) További információ
A jelen felhívás II.2.5) pontjában a 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása kapcsán: Ajánlatkérő
a hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munka-nélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény 57/B § (4) bekezdés 1. pont szerinti fogalmat érti.
Az Értékelés módszere:
1. értékelési szempont: 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
1. értékelési (ár) részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2020. 60. szám, 2020. 03.25.) 1. sz.
melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás (előny a kisebb).
Az árazatlan költségvetés Microsoft Office Excel formátumban áll az Ajánlattevők rendelkezésére, amelyet
kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk elektronikus formátumban (szerkeszthető Microsoft Office Excel és
aláírt pdf. formátumban is.)
2. értékelési szempont: Felelős műszaki vezető többlet szakmai gyakorlata (36 hónapon felül min: 0max:36 hónap)(előny a több)
2. értékelési (szakember) részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. 60. szám, 2020.
03.25) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás (előny a nagyobb).
A felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata kerül értékelésre, mivel az Ajánlatkérő alapvető érdeke,
hogy a szakember minél gyakorlottabb, tapasztaltabb legyen.
A minimum elvárt szakmai tapasztalat a felelős műszaki vezető esetében:36 hónap
Amennyiben a szakmai önéletrajza a bemutatott szakembernek csak az alkalmassági feltételként elvárt
hónapot támasztja alá, az ajánlat pedig 0 hónap többlettapasztalat, az nem eredményezi az ajánlat
érvénytelenségét, csak 0 pontot ér.
A legmagasabb többlettapasztalat 10 pontot kap. A 36 hónap vagy afeletti többlettapasztalat egységesen
10 pontot ér, és 36 hónappal kerül értékelésre.
1 fő szakember szakmai tapasztalata kerül értékelésre.
3. értékelési szempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min: 0 fő, max 3 fő) (előny a több)
3. értékelési (Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása) részszempont vonatkozásában
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. 03.25.) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja
szerinti egyenes arányosítás (előny a nagyobb).
Amennyiben 0 fő kerül megajánlásra, az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, csak 0 pontot ér.
A legmagasabb létszám 10 pontot kap. A 3 fő vagy afeletti megajánlás egységesen 10 pontot ér, és 3 fővel
kerül értékelésre.
A személyeket az eljárás során a teljesítésbe be kell vonni.
4. értékelési szempont: Többlet jótállási idő vállalása (24 hónapon felül min: 0 hónap-max:24 hónap
(hónap) (előny a több)
4. értékelési (jótállás) részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. 60. szám, 2020.
03.25) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás (előny a nagyobb).
A 0 érték megajánlása 0 pont, a +24 hónapot elérő megajánlás egységesen 10 pont. Ajánlatkérő kizárólag
az érvényességi küszöb (min. 24 hónap) feletti többletvállalásokat értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket
kell rögzíteni.
A jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített szerződés időtartamát a munkaterület átadásától kell számítani.
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Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat
különösen:
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
(Étv.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet ez építőipari kivitelezési tevékenységről;
4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális-munkavédelmi követelményekről
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 fennáll a Kbt. 62.§ (1) (2)
bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a kizáró okok hatálya alá
tartozik; vagy akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek 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.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1a) és (1b)
bekezdéseiben foglaltakra.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.)
Korm. r. 8. § i) pont ib) és 10. § g) pont gb) alpontok szerint.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, akkor erre vonatkozóan szükséges nyilatkoznia.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek
be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás,
úgy nemleges nyilatkozat megtétele szükséges az ajánlatban
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
benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - az ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét:
- 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; (Kbt. 41/A. § (1) bekezdés)
- az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg
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a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
(Kbt. 41/A. § (1) bekezdés)
- 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; (Kbt. 41/A. § (3) bekezdés)
- a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglaltakra;
- amennyiben a nyilatkozatminták az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre állnak, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként
megtenni. (Kbt. 57. § (1) bek. b) pont).
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az
ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni,
a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
Irányadóak a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. (öntisztázás), a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak, valamint a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a
kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában; 2021. május 06.).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1.
A Kbt. 65. § (1) c) pontja, a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdése valamint a 321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint ajánlatkérő 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
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét teljesítse.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Alkalmatlan az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben 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.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi
az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt igazolást vagy nyilatkozatot
kell igazolásként benyújtani.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az
ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni,
a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem kerül előírásra
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 8 éven belül
megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap) és helye;
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- a szerződést kötő másik fél (neve és címe); - az építési beruházás a tárgya (olyan részletességgel, hogy a
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető legyen),
- mennyisége;
- 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 (%) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés).
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.
Ajánlattevő az igazolás alapjául szolgáló szerződést kötő másik fél referenciaigazolását köteles benyújtani,
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§.)
M2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő nyilatkozata
annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezésével, és M2. szerinti pozíció megjelölésével,
akit 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.
Az M2. pont tekintetében megajánlott szakember alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (Vll.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
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
(szakmai tapasztalat) ismertetése; teljesítés helye (településnév, utca és házszám); az általa ellátott feladat,
tevékenység ismertetése (betöltött pozíció) és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap). Az
időben párhuzamos tapasztalatok egyszer kerülnek figyelembevételre.
- Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembernek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő nyertessége
esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése alatt
rendelkezésre fog állni. (Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (5) bek.; a 23. § és a 24. § (1) és
(2) bek. rendelkezései, a Kbt. 65.§ (6) bek., a Kbt. 65.§ (7); (9) és (11) bek. és a 67.§ (3) bek. rendelkezései,
továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.)
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az
ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni,
a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárt), és legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési munkák megvalósítására
vonatkozó olyan referenciával, amelyek tartalmaztak:
- összesen minimum 1500 fm hosszúságú csapadékvíz elvezetés kiépítési és/vagy felújítási és/vagy
bővítési munkát; és
- összesen minimum 600 m3 tározótérrel rendelkező záportározó építést.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása 2 db referenciával teljesíthető.
A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.
M2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

449

- legalább 1 fő szakember, aki: szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a felelős műszaki
vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki
vezetés 3. rész sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 10. pont Vízgazdálkodási
építmények szakterület MV-VZ jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai
nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és
gyakorlati idővel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
• Késedelmi kötbér: a Ptk.6:186. § (1) bekezdése alapján, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért
felelős, a jelen Szerződésben meghatározott végteljesítési határidő tekintetében késedelembe esik,
késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a nettó Vállalkozói díj 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb a
nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér a végteljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni
első naptól jár, és akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri a
maximumát.
• Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, abban az esetben, ha a Szerződés teljesítése
olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős elmarad, különösen, ha a Megrendelő a Szerződéstől a Vállalkozó
szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés meghiúsultnak tekintendő, és a
Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 30
%-a. A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes.
• Jótállás: A Ptk. VI. Könyv XXIV. Fejezet szerinti: Nyertes ajánlattevőnek 24 hónap jótállást kell vállalnia,
mely időtartam alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállási idő alatt fellépő
hiányosságot, hibát haladéktalanul a nyertes ajánlattevő tudomására kell hozni, a nyertes ajánlattevő
pedig köteles haladéktalanul – az értesítést követő első munkanaptól – intézkedni, a hibát, hiányt
kiküszöbölni. 24+ max: 24 hónap.
• Jótállási biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 3 %-a, Kbt. 134. § (6) bekezdése
a) pontja pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjáig (a jótállási időszak
kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani azzal, hogy az okirati formában benyújtott biztosítéknak a
jótállási időszak lejártáig kell érvényesnek lennie. További feltételek a szerződéstervezetben írtak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Jelen beszerzés EU-s támogatással az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból finanszírozott vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,00 % - a.
A szerződés egyösszegű átalányáras. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135.§ (1) 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. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bek. irányadó. A tárgyi kivitelezési tevékenység
hatósági engedélyköteles építési tevékenység, a kapcsolódó vízjogi létesítési engedély a Közbeszerzési
Dokumentáció részét képezi.
Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj 5%nak megfelelő összegű előleget (a továbbiakban: „Előleg”) biztosít a Vállalkozónak. A 322/2015. (X. 30.)
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Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján Megrendelő az Előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb a
Munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni az előlegbekérő ellenében. Az Előleg
elszámolására a Vállalkozói díjról kiállított végszámlában kerül sor.
Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben rögzítettek szerint (négy db részszámla és egy db
végszámla).
Az 1. részszámla a műszaki előrehaladás 15 %-ának elérésekor, a nettó vállalkozói díj 15 %-áról nyújtható
be.
A 2. részszámla a műszaki előrehaladás 25 %-ának elérésekor, nettó vállalkozói díj további 15%-áról.
A 3. részszámla a műszaki előrehaladás 50 %-ának elérésekor, nettó vállalkozói díj további 25%-áról.
A 4. részszámla a műszaki előrehaladás 80 %-ának elérésekor, nettó vállalkozói díj további 25%-áról.
A végszámla kiállítása a műszaki ellenőr által kiadott, hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló
teljesítésigazolás kiállítását követően műszaki előrehaladás 100 %-ának elérésekor a nettó vállalkozói díj
fennmaradó 20 %-áról, valamint az esetlegesen elvégzett pótmunkák ellenértékéről.
Terjedelmi korlátok miatt az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a Közbeszerzési
Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A.§-a
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a
szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban
csatolni kell azt.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői
megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
• tartalmazza az ajánlattevők adatait (név, székhely),
• a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére
(a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését),
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak,
• nyertesség esetén a szerződés aláírására jogosult felet/feleket,
• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait: a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének
százalékos megoszlását, az egymás közötti pénzügyi elszámolás módját,
• meghatalmazást, ami kiterjed 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, figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltakra.
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:
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A III.1.3) M2. 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
2. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegzésben megjelöli. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§- ban foglaltakra,
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra.
3. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni
vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.(Kbt. 138. § (3)
bekezdés)
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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:
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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: 2022/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (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: 2022/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (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. Az ajánlatnak
az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az
EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. 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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (2) bek. szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően,kettő órával később kezdi meg s a Kbt. 68. § (4) (5) bekezdése
szerinti adatokat az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 HUF
A befizetés helye: Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 68700119-10821831-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető
Kbt.54.§(2) bekezdés szerint.
A teljesítés igazolása:- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő
(bankszámlakivonat), egyszerű másolati példánya,
- pénzügyi int. vagy biztosító által vállalt garanciával /készfizető kezességgel való teljesítés esetén a
garanciavállaló nyilatkozat elektronikus okirati példánya,
-biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példánya.
A rendelkezésre bocsátást igazoló dokumentumot az ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell az eljárás tárgyát és a befizetés jogcímét (Közlemény: "Ajánlati biztosíték
Nyírbogdány- Csapadékvíz ").
A garanciavállaló nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Lsd. még:Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pont
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:
Értékelés módszere: 1. (ár) szempont: fordított arányosítás (előny a kisebb) 2. (szakember), 3.(hátrányos
helyzetű munkavállaló alkalmazása) és 4 (jótállás) szempont: egyenes arányosítás (előny a nagyobb);
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 felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat
elkészítéséhez, benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció kell [EKRr. 6.§-ának (1)].
2.Ajánlatkérő 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), Kbt. 35. § (2a), Kbt. 65. § (12).
alapján vizsgálja.
3.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 cégszerűen aláírt pdf. és xls. formátumban is), irányadó a Kbt. 41.§ (1) és az EKR r. 11. § (9) bek.
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4. Az ajánlat összeállítása során irányadó a Kbt. 41/A.§. Az EKR-ben biztosított űrlapok alkalmazása kötelező a Kbt.
57.§ (1) bek. b) pont alapján.
5.Csatolandó nyilatkozatok (Űrlapok)
Felolvasólap
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
Nyilatkozat kizáró okok tekintetében
Nyilatkozat kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek.
Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.
Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat bemutatott szakemberekről
Csatolandó egyéb dokumentumok:
-Árazott költségvetés (cégszerűen aláírt pdf. és szerkeszthető excel formátumban is) (kötelező, szakmai ajánlat)
-Ajánlattevői Nyilatkozat az értékelési szempontrendszer keretében vizsgált szakember többlet szakmai
tapasztalatára vonatkozóan
-Ajánlattevői Nyilatkozat a szakemberről az értékelési szempont vonatkozásában
-Szakember Nyilatkozata saját többlet szakmai tapasztalata vonatkozásában
-A Szakember többlettapasztalatát bemutató szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat
-Végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata.
-Egyenértékűségi nyilatkozat
-Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az M.2. pont szerinti szakember nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a
jogszabályoknak megfelelő érvényes kamarai regisztrációval fog rendelkezni.
-Aláírási címpéldány/aláírás-minta
-Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján (Referenciaigazolás)
-Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján
-Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról
-Nyilatkozat felelősségbiztosításról
-Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
Adott esetben csatolandó egyéb dokumentumok:
-Közös ajánlattevők megállapodása (egyetemleges felelősségvállalással), cégszerűen aláírva, amennyiben közös
az ajánlattétel
-Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és a beérkezéséről a cégbíróság által küldött igazolás
-Meghatalmazás
6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és
(8) bekezdésében foglalt, nem hiány-pótolható tényezőkre. A Kbt.71.§ (6) alapján az ajánlatkérő nem köteles
újabb hiánypótlást küldeni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7. A Kbt. 81. § (5) bek. rendelkezései alapján 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.
8. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét jelen Felhívás II.1.6) pontjában rögzített indokokra tekintettel nem
biztosítja.
9. Értékelési módszerek: Lsd. II.2.13) VI.3.5) és VI.3.6) pont.
10. Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz
csatolni kell a nyilatkozattételre jogosult aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló esetében a cégjegyzésre
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jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást.
11. Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles az e pont szerinti érvényes
felelősségbiztosítással rendelkezni: A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 26.§ szerinti kivitelezői (építési-szerelési)
felelősségbiztosítás előírt mértéke: 50 millió forint/káresemény és 100 millió forint/év, mely kiterjed a beszerzés
tárgya szerinti kivitelezésre. A szakmai felelősségbiztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartani és
ki kell terjedjen a jótállás keretében végzett munkálatokra.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6)-ra tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját
13. A Kbt. 114. § (6a) bekezdés alapján az aránytalanul alacsony árat és egyéb aránytalan vállalásokat az
ajánlatkérő nem vizsgálja. A Kbt. 73. § (2) bekezdés nem kerül alkalmazásra.
14.Ajánlatkérő a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket és igazolási módokat a minősített
Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozta meg.
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, ugyanakkor a beavatkozási munkálat helyszíne korlátozás nélkül
szabadon megtekinthető.
16.A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
17.Az eljárás nyelve magyar.
18.Az időpontok magyarországi helyi idő szerintiek.
19.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
20. Az eljárásba bevont FAKSZ: Dr Szűcs Ilona (lajstromszám:00310)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Óbudai Egyetem (0073/2022)
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: 19308760241
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: obuda@cashflowhungary.hu
Fax: +36 16665605
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/EKR001729162021/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/EKR001729162021/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:
Integrált könyvtári rendszer bevezetése 2022
Hivatkozási szám: EKR001729162021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

458

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés célja az Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár integrált könyvtári rendszerének, illetve online
szolgáltatásaihoz kapcsolódó platformjának fejlesztése új szoftver bevezetésével. Az Egyetemi Könyvtár
6 tagkönyvtára jelenleg az Aleph könyvtári rendszert használja. A könyvtári gyűjtemény metaadat szintű
bibliográfiai leírása, a felhasználói nyilvántartás, a kölcsönzések, késedelmi és egyéb díjak is a rendszer
részét képezik. A cél az, hogy egy olyan a mai kornak megfelelő könyvtári rendszer kerüljön bevezetésre az
Óbudai Egyetemen, amely támogatja a dokumentumok és a könyvtári szolgáltatások távoli elérését, illetve
a könyvtáros kollégák távoli munkavégzését is.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egy egységesen működő konkrét funkciókkal
rendelkező könyvtári rendszert megvalósító szoftvert kíván beszerezni, amely vonatkozásában a
részekre bontás műszakilag nem értelmezhető, mivel a könyvtári rendszert elsődleges célja annak
egységessége, így nem bontható részekre, illetve az egyes könyvtári feladatok sem oldhatók meg
különböző szoftverekkel, mivel azok kompatibilitása sem biztosítható az ajánlattétel során.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Integrált könyvtári rendszer bevezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés célja: Az Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár integrált könyvtári rendszerének, illetve online
szolgáltatásaihoz kapcsolódó platformjának fejlesztése új szoftver bevezetésével. Az Egyetemi Könyvtár
6 tagkönyvtára jelenleg az Aleph könyvtári rendszert használja. A könyvtári gyűjtemény metaadat szintű
bibliográfiai leírása, a felhasználói nyilvántartás, a kölcsönzések, késedelmi és egyéb díjak is a rendszer
részét képezik. A cél az, hogy egy olyan a mai kornak megfelelő könyvtári rendszer kerüljön bevezetésre az
Óbudai Egyetemen, amely támogatja a dokumentumok és a könyvtári szolgáltatások távoli elérését, illetve
a könyvtáros kollégák távoli munkavégzését is.
Elvárás egy db (csomag) új integrált könyvtári szoftver rendszer (20 könyvtáros egyidejű munkavégzésére,
korlátlan számú OPAC-felhasználó és korlátlan számú mobil applikáció felhasználó) telepítése,
konfigurálása és a könyvtáros kollégák oktatása, a jelenlegi adatbázis teljes migrálása,( 180 ezer
bibliográfiai rekord (egyedi példányadatokkal), 20 ezer olvasói rekord a felhasználói adatbázisban,
hozzávetőleg 25 ezer aktív kölcsönzés (a kapcsolódó esetleges késedelmi díjakkal)).
Kötelező modulok: Katalogizálás, Nyilvános olvasói felület (OPAC), Kölcsönzés, Folyóirat, Szerzeményezés,
Z39.50 kliens, Mobil applikáció, Könyvtárközi kölcsönzés, Átfogó keresési modul külső források
integrálásához, Statisztikai modul, Könyvtári portál modul, Digitális tartalomkezelés modul, Full-text
keresési funkció, SSO modul.
Az elvégzendő feladatok: az integrált könyvtári rendszer telepítése és implementálása, az integrált
könyvtári rendszer működésének 3 napos oktatása 20 fő részére, Adatmigrálás Ex Libris Aleph rendszerből,
Adatmigrálás Ex Libris DigiTool rendszerből, 36 hónap terméktámogatás, valamint 12 hónap jótállás
biztosítása a terméktámogatási időszakot követően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A rendszerrel szemben támasztott minimum igényeken, elvárásokon felüli
többletmegajánlás (min. 0 max. 30) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
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 h)-k) és m)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak,
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. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha ajánlattevőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja
szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az ajánlattevő
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi
kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását. Az EKR kizáró okokról szóló
nyilatkozatmintája nem biztosít lehetőséget az utóbbi nyilatkozat megtételére az adott űrlapon, ezért az
arról szóló nyilatkozatot (adott esetben) az EKR nyilatkozat összeállítóban kell megtenni.
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 Ajánlatkérő az M1. alkalmassági követelmény
vonatkozásában a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmény
tekintetében a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három év legjelentősebb adásvételi szerződéseiről, szóló ismertetést, vagy igazolást. Az
ismertetésben, vagy igazolásban meg kell adni legalább az adásvételi szerződés tárgyát és nettó
ellenszolgáltatási összegét, a másik szerződő felet, a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját és
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 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. § (1) bekezdés a) pontja valamint az (1a) bekezdés. A korábbi adásvételi szerződés
teljesítésével igazolt alkalmasságát ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezetnek a saját nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet
igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint. Ajánlatkérő az M2. alkalmassági követelmény
vonatkozásban előírja, hogy a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be minőségirányítási
rendszerük ISO:9001 tanúsítványát, vagy azzal egyenértékű tanúsítványát.
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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. 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, illetve megjelöli ezt a szervezetet, és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell továbbá 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, továbbá a kapacitást nyújtó szervezet meghatalmazását arra
vonatkozóan, hogy helyette ajánlattevő az EKR-ben eljárhat a nyilatkozatok megtétele során.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
akár több szerződésből a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább nettó 15 millió forint ellenszolgáltatási összegű könyvtári
szoftver adásvételére vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása során könyvtári
szoftvernek tekint minden olyan szoftvert, amely egyidejűleg alkalmas legalább a könyvtári állomány
katalogizálására, nyilvános olvasói felület biztosítására, a könyvtári kölcsönzés adminisztrálására, valamint
előbbiek statisztikai kimutatására.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes ISO:9001 tanúsítványnak megfelelő
minőségirányítási rendszerrel és annak tanúsítványával vagy azzal egyenértékű rendszerrel és
tanúsítvánnyal.
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 nyertes ajánlattevő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A kötbérek
alapja a teljes vételár nettó összege. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a nettó ajánlati ár
1 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó ajánlati ár 20 %-a, amelynek elérése elállási, illetve
azonnali hatályú felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő részére. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás
teljesítéssel érintett időszak 1-10. napja alatt napi 0,5%, a hibás teljesítés 11. napjától napi 1% mértékű. A
hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a, amelynek elérése elállási, illetve azonnali
hatályú felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő részére. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés
teljesítését megtagadja, illetve a teljesítés a nyertes ajánlattevőnek felróható okból ellehetetlenül, vagy
meghiúsul, nyertes ajánlattevő a nettó ajánlati ár 25 %- nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért
köteles fizetni. Meghiúsulás esetén ajánlatkérőt elállási, illetve azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.
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A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetők, ha a nyertes ajánlattevő
olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált kötbér
összegét az ellenszolgáltatás összegéből visszatartani a Kbt. szabályai szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítés ellenértékének ajánlatkérő által történő kiegyenlítése a felhívásban és a szerződésben
meghatározott kifizetési szabályok szerint történik. A fizetési határidő a számla ajánlatkérő által igazolt
kézhezvételét követő 30 naptári nap. A nyertes ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől
számított 8 napon belül kiállítani, majd az ajánlatkérő részére eljuttatni. Ajánlatkérő a szerződés szerinti
kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti. Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk.
6:155. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a nyertes ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:38. § alapján 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 nyilatkozik. Ajánlatkérő előleget
nem fizet. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során az integrált könyvtári szoftverlicenszek
átadását, telepítését, implementálását, konfigurálását, a rendszer használatának 3 napos oktatását
20 fő részére történő teljesítése, valamint a teljes adatbázis migrálását követően az 1. évre vonatkozó
terméktámogatási díjat is magába foglaló a nyertes ajánlattevő ajánlata szerinti 1. részszámla benyújtására
jogosult. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során az éves terméktámogatás jogcímén minden
terméktámogatási évfordulón az ajánlata szerinti 2. és 3. részszámla benyújtására jogosult. A 3. évre
vonatkozó terméktámogatás díját tartalmazó számlát ajánlattevő végszámlaként köteles benyújtani.
A részteljesítést ajánlatkérő a teljesítésigazolás szabályai szerint igazolja. Az ajánlattétel, a kifizetés
és az elszámolás pénzneme HUF. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződésen
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatja be. Ajánlatkérő fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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
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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: 2022/01/21 (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: 2022/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan
- azzal a tartalommal, ahogyan azok a felolvasólapon szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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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
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Amennyiben
ajánlatkérő legkésőbb 2022. február 28. napjáig legalább nettó 26.622.000.- forint összegű támogatásban
részesül Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv „egyetemek megújítása „kiemelt terület
„Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” c. felhívásra
(továbbiakban: RRF terv) benyújtott pályázatból akkor az RRF terv szerinti az ajánlatkérő részére nyújtott
támogatást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az
eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. Az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény tehát az RRF terv szerinti forrás rendelkezésre állása a fentiek szerint, amely következményeként
az ajánlatkérő a jelen eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján előírja, hogy jogosult a jelen feltételes közbeszerzési
eljárás alapján a szerződést a feltétel bekövetkeztének ismeretének hiányában is megkötni, de a szerződés
hatálybalépésének feltétele, hogy ajánlatkérő nem részesül támogatásban az RRF tervből 2022. február 28.
napjáig legalább 26.662.000.- forint összegben. Amennyiben az ajánlatkérő az RRF tervből 2022. február
28. napjáig legalább 26.662.000.- forint összegben támogatásban részesül, abban az esetben a megkötött
szerződés nem lép hatályba és minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, ellenkező esetben a
szerződés legkorábban 2022. március 1. napján lép hatályba.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A rendszerrel szemben támasztott minimum igényeken, elvárásokon felüli többletmegajánlás esetén
az arányosítás a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb érték között, az ár vonatkozásában a fordított
arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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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. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR szerinti felolvasólapot, valamint az EKR
szerinti nyilatkozat összeállító alkalmazásával az alkalmasság és a kizáró okok igazolásával kapcsolatos adatokat,
illetve az EKR-ben a benyújtandó iratok jegyzékében feltüntetett nyilatkozatokat EKR űrlapok alkalmazásával,
valamint a Dokumentációban előírt benyújtandó iratokat.
2. Ajánlattevőnek ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, amelyből megállapítható az általa
megajánlott szoftvernek legalább a Dokumentációban szereplő műszaki leírásban található műszaki
minimumkövetelményként meghatározott előírásoknak való megfelelés, valamint az értékelési szempontként
megadott minimum igényeken, elvárásokon felüli többletmegajánlásának való megfelelés. Ajánlattevőnek
szakmai ajánlatában meg kell adnia továbbá egy olyan online felületnek az elérhetőségét, valamint a
hozzáféréshez szükséges adatokat (felhasználónév, jelszó, stb.), amely online felületen az ajánlatkérő ellenőrizheti
a megajánlott szoftvernek (ide érve a mobil applikációt és a moodelt applikáció/plugin-t is) a Dokumentációban
szereplő Műszaki leírás 1. táblázatában feltüntetett tulajdonságainak a Dokumentáció műszaki leírásban található
műszaki minimumkövetelményként meghatározott és az ajánlattevő által a minimum igényeken, elvárásokon
felül vállalt többletmegajánlásoknak történő megfelelést, tehát a szoftver működését és funkcióit.
3. 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.
4. 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. Amennyiben ajánlattevő személyes joga szerint nincsenek ezen okiratok vagy ezen
okiratokkal egyenértékű okiratok, akkor ajánlattevőnek ajánlatában erről kell nyilatkoznia.
5. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy közülük ki az, aki jogosult az EKR-ben
történő eljárásra. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint.
6. 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 szükség az
újabb hiánypótlásra.
7. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetként, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerint bármely
összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát, valamint az
aránytalanul alacsony ár vizsgálatát 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, valamint az
aránytalanul alacsony ár vizsgálatát.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. Az eljárásra a magyar jog az irányadó. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden az
ajánlatkérő által előírt igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
11. Ajánlatot kizárólag HUF-ban lehet és kell megadni.
12. A felhívásban szereplő határidők vonatkozásában az egyezményes koordinált világidő szerinti közép-európai
idő (UTC+1) az irányadó.
13. Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
14. A III.1.3 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés megfelelően alkalmazandó.
15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az EKR szerinti nyilatkozatminták más nyelven történő benyújtását.
16. A felhívás II.2.7. pontban meghatározott teljesítés kezdő dátuma az azt követő nap, amikor nyertes
ajánlattevő az integrált szoftverlicensz csomag átadását, telepítését, implementálását, konfigurálását, a
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rendszer használatának oktatását, valamint a teljes adatbázis migrálását elvégezte. A teljesítés időtartama a
terméktámogatás időtartamára vonatkozik.
17. 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:
2022/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

467

Sükösd Nagyközség Önkormányzata (0445/2022)
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: Sükösd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724416203
Postai cím: Dózsa György Út 201
Város: Sükösd
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6346
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Márta
Telefon: +36 79563022
E-mail: kozbeszerzes.ekr@gmail.com
Fax: +36 79563022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sukosd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001666672021/
reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001666672021/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/EKR001666672021/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
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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:
Ökopark Látogatóközpont befejező munkái
Hivatkozási szám: EKR001666672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

469

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ökopark Látogatóközpont kialakításának befejező munkái, kert kialakítása az alábbi fő műszaki
tartalommal:
Tereprendezés: A telek épület melletti udvar részén 500m2 felületen átlagosan 20 cm termőréteg feltöltés,
majd gépi munkával terepszint kialakítása. Az épület nyugati végén 40 m2-es fedetlen terasz kerül
kialakításra, ennek a tükrét agroszövettel kell takarni, majd kulékaviccsal kell feltölteni 20 cm-es rétegben.
A felső és alsó kertet összekötő meglévő kb. 400 m2 felületű rézsűről cserje és bozótirtás.
Tereplépcső: Kialakítása cövekekkel és kör keresztmetszetű fa rönkökkel történik, 15,0 cm fellépési
magassággal.
Kút: Meglévő szivattyúház elbontása után, annak helyére új, kör keresztmetszetű kerti kút építése, mely
kétoldali fa oszlopokkal alátámasztott nyeregtetőt kap, kerámia cserépfedéssel.
Pavilon: A kút mellett fa szerkezetű, fedett pavilon épül 3,60x5,50 m befoglaló mérettel, térkő burkolattal.
Kerti kemence: A pavilon mellett, annak déli oldalán kerti kemence épül, 80,0 cm vastag betonalapra,
téglából falazva. A kemence kialakítása hagyományos, falusias jellegű, kerámia cserépfedésű tetővel
fedett. Befoglaló mérete 1,50x2,00 m.
Kerti út: Az utcai bejáratnál meglévő térburkolattól a hátsó kert bejárása és az alsó kert megközelítése
érdekében kerti sétaút építése összesen 99,69 m2 felületű, kettős kötésű, 6 cm vastagságú, fagyálló beton
térkő burkolattal, szürke és antracit színben.
Öntözőberendezés kiépítése: A kertben összesen 5430 m2 felület öntözésére automata öntözőberendezés
kiépítése.
Növénytelepítés: Összesen 563 darab különféle növény telepítése. Ezen belül 35 darab földlabdás
lombhullató díszfa, 38 darab konténeres fenyőféle, 15 darab konténeres örökzöld díszcserje, 254 darab
konténeres lombhullató díszcserje, 154 darab konténeres évelő, 33 darab tulipán, 34 darab egynyári/
kétnyári növény telepítése. 2300 m2 gyepesítése talajelőkészítéssel. 200 m2 fenyőmulcs takarás.
Kerti bútorok elhelyezése: 8 darab kerti pad, 3 darab kerti hulladékgyűjtő, 4 darab fa virágláda, 4 darab fa
magaságyás elhelyezése.
Kerítések kiépítése: 60 fm hosszon horganyzott drótfonatos kerítés kiépítése.
Napelemes kandeláber: 5 m magas napelemes kandeláberek lehelyezése, horganyzott bevonattal, saját
akkumulátorral, napelemmel, 10 W LED forrással.
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Kamera- és riasztórendszer: a meglévő tájház épületben és annak környezetében összesen 8 db kamera
elhelyezése, ebből 4 db kamera beltéren, 4 db kamera kültéren, továbbá 1 db kültéri hang- és fényjelző
elhelyezése, valamint épületen belül riasztórendszer kiépítése.
Fűtési rendszer kiépítése: fűtéssel nem rendelkező tájház épületének előterében fatüzelésű rusztikus
sparhelt beállítása új kémény építésével, mely samott belsővel és beton köpenyelemmel, közötte
kőzetgyapot szigeteléssel készül. Az épület második bemutató termében egy modern, de ódon
megjelenésű öntöttvas automata pellet kályha elhelyezése, meglévő kéménybe kötéssel, amit jelenlegi
szabályozásnak megfelelően saválló acéllal kell kibélelni. A közösségi térbe pellet kályha építése,
füstelvezető rendszer kiépítésével. A teakonyhába és a mosdókba elektromos fali fűtés felszerelése,
termosztátos vezérlés kialakítása.
Útcsatlakozás: Az 51. j. másodrendű főúthoz útcsatlakozás kiépítése, továbbá az útcsatlakozás két
oldalán 2x2 férőhelyes, összesen 54 m2 felületű, beton térkőelem burkolatú parkoló kiépítése. Az
útcsatlakozás rétegrendje: 200 mm vtg. C30/37-XF2-16-F3 vasbeton, Ø10 10/10 hegesztett hálóval, alul
3 cm betontakarással; 200 mm vtg. FZKA 0/45 zúzottkő alap; 100 mm homokos - kavics fagyvédő réteg;
tömörített altalaj. A parkolók rétegrendje: 80 mm vtg. térburkoló kő; 30 mm vtg. ágyazó homok; 300 mm
vtg. M45 stabilizált alap; 100 mm homokos - kavics fagyvédő réteg; tömörített altalaj.
Részletes méret- és mennyiségkimutatás a felhívást kiegészítő műszaki tervdokumentációban és a
költségvetési kiírásban rögzítettek szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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 beruházás fizikai, műszaki, funkcionális szempontból egy
egységet képez, elkülönültsége nem áll fenn. A közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség
követelményével nem összeegyeztethető. A kivitelezési munkák szorosan kapcsolódnak egymáshoz,
egymásra épülnek. A munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összekapcsolódnak,
egy rendszert alkotnak. A kivitelezés helyszíne egy munkaterületnek minősül, az különböző
almunkaterületekre nem osztható fel, így különböző felvonulási területek eltérő kivitelezők számára nem
biztosíthatók. Mindezekre tekintettel a közbeszerzés részekre nem bontható, a közbeszerzés egy részére
tett ajánlat érvénytelen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Ökopark Látogatóközpont befejező munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112700-2

További tárgyak:

45212100-7
45232120-9
45233250-6
45312000-7

Kiegészítő szójegyzék
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45451300-6
45331000-6
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6346 Sükösd, Dózsa György utca 54.
1255. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ökopark Látogatóközpont kialakításának befejező munkái, kert kialakítása az alábbi fő műszaki
tartalommal:
Tereprendezés: A telek épület melletti udvar részén 500m2 felületen átlagosan 20 cm termőréteg feltöltés,
majd gépi munkával terepszint kialakítása. Az épület nyugati végén 40 m2-es fedetlen terasz kerül
kialakításra, ennek a tükrét agroszövettel kell takarni, majd kulékaviccsal kell feltölteni 20 cm-es rétegben.
A felső és alsó kertet összekötő meglévő kb. 400 m2 felületű rézsűről cserje és bozótirtás.
Tereplépcső: Kialakítása cövekekkel és kör keresztmetszetű fa rönkökkel történik, 15,0 cm fellépési
magassággal.
Kút: Meglévő szivattyúház elbontása után, annak helyére új, kör keresztmetszetű kerti kút építése, mely
kétoldali fa oszlopokkal alátámasztott nyeregtetőt kap, kerámia cserépfedéssel.
Pavilon: A kút mellett fa szerkezetű, fedett pavilon épül 3,60x5,50 m befoglaló mérettel, térkő burkolattal.
Kerti kemence: A pavilon mellett, annak déli oldalán kerti kemence épül, 80,0 cm vastag betonalapra,
téglából falazva. A kemence kialakítása hagyományos, falusias jellegű, kerámia cserépfedésű tetővel
fedett. Befoglaló mérete 1,50x2,00 m.
Kerti út: Az utcai bejáratnál meglévő térburkolattól a hátsó kert bejárása és az alsó kert megközelítése
érdekében kerti sétaút építése összesen 99,69 m2 felületű, kettős kötésű, 6 cm vastagságú, fagyálló beton
térkő burkolattal, szürke és antracit színben.
Öntözőberendezés kiépítése: A kertben összesen 5430 m2 felület öntözésére automata öntözőberendezés
kiépítése.
Növénytelepítés: Összesen 563 darab különféle növény telepítése. Ezen belül 35 darab földlabdás
lombhullató díszfa, 38 darab konténeres fenyőféle, 15 darab konténeres örökzöld díszcserje, 254 darab
konténeres lombhullató díszcserje, 154 darab konténeres évelő, 33 darab tulipán, 34 darab egynyári/
kétnyári növény telepítése. 2300 m2 gyepesítése talajelőkészítéssel. 200 m2 fenyőmulcs takarás.
Kerti bútorok elhelyezése: 8 darab kerti pad, 3 darab kerti hulladékgyűjtő, 4 darab fa virágláda, 4 darab fa
magaságyás elhelyezése.
Kerítések kiépítése: 60 fm hosszon horganyzott drótfonatos kerítés kiépítése.
Napelemes kandeláber: 5 m magas napelemes kandeláberek lehelyezése, horganyzott bevonattal, saját
akkumulátorral, napelemmel, 10 W LED forrással.
Kamera- és riasztórendszer: a meglévő tájház épületben és annak környezetében összesen 8 db kamera
elhelyezése, ebből 4 db kamera beltéren, 4 db kamera kültéren, továbbá 1 db kültéri hang- és fényjelző
elhelyezése, valamint épületen belül riasztórendszer kiépítése.
Fűtési rendszer kiépítése: fűtéssel nem rendelkező tájház épületének előterében fatüzelésű rusztikus
sparhelt beállítása új kémény építésével, mely samott belsővel és beton köpenyelemmel, közötte
kőzetgyapot szigeteléssel készül. Az épület második bemutató termében egy modern, de ódon
megjelenésű öntöttvas automata pellet kályha elhelyezése, meglévő kéménybe kötéssel, amit jelenlegi
szabályozásnak megfelelően saválló acéllal kell kibélelni. A közösségi térbe pellet kályha építése,
füstelvezető rendszer kiépítésével. A teakonyhába és a mosdókba elektromos fali fűtés felszerelése,
termosztátos vezérlés kialakítása.
Útcsatlakozás: Az 51. j. másodrendű főúthoz útcsatlakozás kiépítése, továbbá az útcsatlakozás két
oldalán 2x2 férőhelyes, összesen 54 m2 felületű, beton térkőelem burkolatú parkoló kiépítése. Az
útcsatlakozás rétegrendje: 200 mm vtg. C30/37-XF2-16-F3 vasbeton, Ø10 10/10 hegesztett hálóval, alul
3 cm betontakarással; 200 mm vtg. FZKA 0/45 zúzottkő alap; 100 mm homokos - kavics fagyvédő réteg;
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tömörített altalaj. A parkolók rétegrendje: 80 mm vtg. térburkoló kő; 30 mm vtg. ágyazó homok; 300 mm
vtg. M45 stabilizált alap; 100 mm homokos - kavics fagyvédő réteg; tömörített altalaj.
Részletes méret- és mennyiségkimutatás a felhívást kiegészítő műszaki tervdokumentációban és a
költségvetési kiírásban rögzítettek szerint.
(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 MV-M szakember szakmai tapasztalata (hónap) 15
2 Kertépítő mérnök szakmai tapasztalata (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00014
II.2.13) További információ
1) Jelen felhívás II.2.7) pontjában a szerződés teljesítésére megadott határidőbe a műszaki átadás-átvétel
időtartama beszámít a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
2) Jelen felhívás II.2.5) pontja körében ugyanazon személy nem jelölhető meg mind az "MV-M szakember
szakmai tapasztalata (hónap)", mind a "Kertépítő mérnök szakmai tapasztalata (hónap)" értékelési
szempont keretében.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében
felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró okok
az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § szerint
végzi el, erre tekintettel előírja, hogy a kizáró okok tekintetében az előírt igazolásokat az ajánlattevő az
ajánlatában nyújtsa be.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában előírt kizáró ok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő tekintetében az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az
előírt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése
szerint az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett
cselekménynek a részletes leírását tartalmazó nyilatkozatát.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése
tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1b) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az
ajánlatához csatolnia kell a szerződés teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat tartalmazó
nyilatkozatát.
Ajánlattevő, alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. Amennyiben valamely gazdasági szereplővel
szemben az eljárást megindító felhívásban előírt valamely kizáró ok fennáll, de azt a Kbt. 64. §-a szerint
öntisztázás keretében eredményesen tisztázta és megbízhatóságáról a Közbeszerzési Hatóság vagy a
bíróság Kbt. 64. § (1) bekezdése szerinti határozatot hozott, úgy az ajánlatban az ajánlattevőnek erről
nyilatkoznia kell, egyben benyújtandó a Közbeszerzési Hatóság vagy a bíróság Kbt. 64. § (1) bekezdés
szerinti határozata.
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése, 69. § (2)–(9) bekezdése, valamint a 114. § (2) bekezdése nem alkalmazandó. A
Kbt. 69. § (11a) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a gazdasági szereplőnek az ajánlatában
kell nyilatkoznia arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmassági követelményt nem ír elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1)
bekezdésére tekintettel szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésére
tekintettel gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § szerint
végzi el, erre tekintettel előírja, hogy az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására
szolgáló dokumentumokat, igazolásokat már az ajánlatában nyújtsa be az alábbiak szerint:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, 23. §-a,
22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által kiadott referenciaigazolást legalább az alábbi
tartalommal:
- megrendelő neve, címe, a megrendelő képviseletében a referenciát igazoló személy elérhetősége;
- megrendelést teljesítő (a referenciával rendelkező) megnevezése;
- referenciamunka megnevezése, az építési beruházás tárgya, mennyisége;
- szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap);
- teljesítés helye;
- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt
nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a
referenciaigazolásnak az erre vonatkozó nyilatkozatokat is tartalmaznia kell.
Az igazolás körében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
Irányadó a Kbt. 69. § (11)-(13) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése,
21/A. §-a, és 24. § (2) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciára vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt –
biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a
teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak azt kell alátámasztania,
hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti előírást nem tesz.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatban
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik, az ajánlatban benyújtandók a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti nyilatkozatok. A Kbt. 67. § (1) bekezdése, 69. § (2)–(9) bekezdése, valamint a 114. § (2) bekezdése
nem alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben rendelkezik összesen
a) legalább 100 m2 felületű, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített, beton térkőburkolat megépítésére vonatkozó referenciamunkával, valamint
b) legalább 2800 m2 felületet öntöző, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített, automata öntözőrendszer kiépítésére vonatkozó referenciamunkával.
Ajánlatkérő nem követeli meg az előírt mennyiségek egy szerződés keretében történő teljesítését, a
referenciakövetelmények korlátlan darabszámú szerződéssel (referenciával) igazolhatóak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a referenciamunkaként a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül
megkezdett építési beruházás vehető figyelembe.
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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:
1) Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő
fél olyan okból, amelyért felelős a szerződésben rögzített teljesítési határidőt túllépi, késedelmi kötbért
tartozik fizetni az ajánlatkérő részére. A késedelmi kötbér alapja a szerződésben foglalt teljes nettó
ellenszolgáltatás. Mértéke megkezdett naptári naponként a kötbéralap 1%-a. Maximuma a kötbéralap
20%-a.
2) Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján amennyiben a szerződés szerinti teljesítés
olyan okból, amelyért a nyertes ajánlatevőként szerződő fél felelős ellehetetlenül, továbbá a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás esetén
az ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződésben foglalt teljes
nettó ellenszolgáltatás. Mértéke a kötbéralap 25%-a.
3) Hibás teljesítési kötbér:
a) A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél hibás teljesítési kötbért
tartozik fizetni az ajánlatkérő részére, amennyiben ajánlatában az értékelési szempontok körében megtett
vállaláshoz kapcsolódóan megjelölt a teljesítésbe bevonni kívánt MV-M szakterületi jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezetőt, de bevonásának a szerződésben rögzített feltételeit nem, vagy nem
megfelelően teljesíti. A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás.
Mértéke a kötbéralap 10%-a.
b) A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél hibás teljesítési kötbért
tartozik fizetni az ajánlatkérő részére, amennyiben ajánlatában az értékelési szempontok körében megtett
vállaláshoz kapcsolódóan megjelölt a teljesítésbe bevonni kívánt kertépítő mérnököt, de bevonásának a
szerződésben rögzített feltételeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti. A hibás teljesítési kötbér alapja a
szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás. Mértéke a kötbéralap 10%-a.
4) Jótállás: A Ptk. 6:171. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőként szerződő
fél részére a sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónapos
időtartamra jótállás vállalási kötelezettséget köt ki.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1) Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt ÁFA nélkül számított
teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 5%-ának megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja
a nyertes ajánlattevőnek. Előleg igénybevétele nem kötelező, továbbá a nyertes ajánlattevő jogosult
alacsonyabb összegű előleg igénylésére is. Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes
ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-a alapján ajánlatkérő az
előleget a nyertes ajánlattevő kérésére, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
fizeti ki. Az előleggel való elszámolás a végszámlában történik.
2) Számlázás: Az ajánlatkérő a teljesítés során egy részszámla (ide nem értve az előlegszámlát) és egy
végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték legalább 50%át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. Részszámla benyújtása nem kötelező. A részszámla
összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének
megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés
megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla a fennmaradó szerződéses érték összegéről –
figyelembe véve a folyósított előleg elszámolását – a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok teljeskörű,
hiánytalan teljesítését és az eredményes műszaki átadás-átvételt követően, az ajánlatkérő által kiadott
teljesítésigazolás birtokában nyújtható be.
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3) A számla (részszámla) kifizetése: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót nem
vesz igénybe, az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel, banki átutalással történik.
Alvállalkozó igénybevétele esetén az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának teljesítése a Kbt. 135. § (3)
bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/
A. § szerint, banki átutalással történik.
4) Fizetési késedelem esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése.
5) Az ellenszolgáltatás teljesítésére a fentieken túl irányadó a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdése is.
6) A számla benyújtására és a teljesítésre irányadó jogszabályok:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet;
- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet.
7) Ajánlatkérő jelen eljárás során tartalékkeretet nem határoz meg.
8) Számlázásra irányadó a Kbt. 27/A. § előírása.
9) Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
10) Támogatás forrása a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00014 azonosító számú projekt. Támogatás intenzitása
100%.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét 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
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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: 2022/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001666672021/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
15. § szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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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:
Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a VI.3.9) pont 10) és 11) alpontjában és a
dokumentációban rögzített módszerrel.
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) Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Erre
tekintettel eredménytelen az eljárás, ha az ajánlattételi határidőben nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján újabb
hiánypótlás elrendelését nem zárja ki és nem korlátozza.
3) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.
4) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Nemleges nyilatkozat is benyújtandó.
5) Az ajánlatban az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetében valamennyi tag, az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában benyújtandó
arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény szerint változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Ha igen, úgy az ajánlathoz csatolni kell az
illetékes cégbíróság részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló dokumentum
másolatát.
6) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy a nyertes visszalépése
esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt
az írásbeli összegezésben megjelölte.
7) Az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumokban valamennyi határidő közép-európai
helyi idő (CET) szerint értendő. Irányadó időpont: EKR szerver idő.
8) A megkötendő szerződés egyösszegű átalányáras építési szerződés kivitelezési munkákra.
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9) A nyertes ajánlattevő köteles összkockázatú építés-szerelésbiztosítást kötni jelen projektre, vagy meglévő
keretbiztosítását jelen projektre kiterjeszteni, és azt a munka megkezdésétől a munka átadásáig köteles
fenntartani, a kivitelezési szerződés releváns módosításait köteles a biztosítási szerződésen átvezetni. A
biztosításnak ki kell terjednie valamennyi, a kivitelezésben szerződésszerűen részt vevő vállalkozóra és
alvállalkozóra. Emellett követelmény a legalább 12 hónapos kiterjesztett szavatossági fedezet. A vagyonbiztosítási
rész esetén a biztosítási összegnek el kell érnie a szerződés szerinti nettó vállalási összeget. A felelősségbiztosítási
rész esetén előírás a legalább 5 millió forint/kár és legalább 15 millió forint/biztosítási időszak összegű biztosítás
megléte, önrészesedés káronként legfeljebb 10%, minimum értéke legfeljebb 100.000 forint/káresemény. A
biztosítási kötvény eredeti példányát a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig az ajánlatkérő
részére be kell mutatnia. E kötelezettség teljesítésének elmulasztását vagy megtagadását az ajánlatkérő az
ajánlattevő Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősíti. A biztosításkötési kötelezettség vállalásáról
az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
10) Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. A legkedvezőbb megajánlás 10 pontot kap, a többi
megajánlás arányosan kap kevesebb pontot. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja a
„Nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, az „MV-M szakember szakmai
tapasztalata (hónap)” és a „Kertépítő mérnök szakmai tapasztalata (hónap)” értékelési szempont esetében az
egyenes arányosítás. Az egyes megajánlásokra adott értékelési pontszámokat az ajánlatkérő megszorozza a hozzá
rendelt súlyszámmal, majd a szorzatokat ajánlatonként összesíti. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összes
pontszáma a legmagasabb. További részletek a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.
11) A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő kiköti, hogy az „MV-M szakember szakmai tapasztalata (hónap)”
és a „Kertépítő mérnök szakmai tapasztalata (hónap)” értékelési szempont értékelésekor a 48 hónap vagy annál
kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális 10 pontot adja. Minimum érték valamennyi felsorolt értékelési
szempont esetében 0.
12) Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
13) Ajánlatkérő annak érdekében, hogy a Kbt. 114. § (6) bekezdésében előírtakat megfelelően teljesíthesse a
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtása tekintetében ésszerű időnek az ajánlattételi határidőt megelőző
hatodik napot tekinti, erre tekintettel, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt
megelőző hatodik napnál később nyújtják be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő nem köteles megadni.
Ajánlatkérő kéri a kiegészítő tájékoztatás kéréseket szerkeszthető fájlformátumban is megküldeni.
14) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó Krisztián; lajstromszám: 00048
15) Az eljárás a Kbt. 33. § (1) és 114. § (11) bekezdése szerint nem fenntartott.
16) A III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltétel és előírt igazolási mód a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került
megállapításra.
17) Az ajánlat tartalmi és formai követelményeire, benyújtására a felhívás mellett a közbeszerzési dokumentumok
előírásai is irányadók. Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési
dokumentumokban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. Az ajánlatkérő e tekintetében
felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. Korm. rendelet 11. §-ban foglalt rendelkezésekre is.
18) Az eljárásra irányadó további előírások a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentációban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ikrény Község Önkormányzata (26215/2021)
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: Ikrény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15366674208
Postai cím: Győri Út 66
Város: Ikrény
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9141
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 96542051
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ikreny.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/EKR001593862021/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/EKR001593862021/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:
Csapadékvíz-elvezetés és járdaépítés Ikrényben
Hivatkozási szám: EKR001593862021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. közbeszerzési rész:
József Attila utca, Ifjúság utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, és levezető árok építése
A tervezési terület a következő utcákat foglalja magába: József Attila utca, Ifjúság utca, és a Vasút út és az
Ikrény-Lesvári csatorna közötti erdős terület.
2. közbeszerzési rész:
Szilárd burkolatú járdák felújítása Ikrény községben (Ady Endre utca, Gyöngyvirág utca, József Attila utca,
Széchenyi utca)
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz-elvezetés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9141 Ikrény, 0227, 0116, 215/1 (Vasút u.), 352 (József A. u.), 354 (József
A. u.), 114/12 (Ifjúság u.), 345, 359/1 (Gyöngyvirág u.), 0226 hrsz-ok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
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A kivitelezés során az említett utcákban a meglévő nyílt, burkolatlan csapadékvíz-elvezető árkok
profilozása és mederfenék igazítása, és a lefolyástalan terület vízelvezetése történik majd meg. Ezek
alapján a tervezési feladataink az alábbiak:
- tervezett felszíni vízelvezetés biztosítása,
- kapubehajtókba tervezett átereszek tervezése,
- befogadóba történő tervezett beeresztések biztosítása.
A csapadékvíz-elvezetés kialakításakor kiépítésre kerülő főbb műtárgyak:
• Új levezető földárok építése (FÁ-1-0) 480 fm
• Földárok profilozása géppel, mederfenék szintre igazítással 868 fm
• Átereszek beépítése LEIER TA 30/100 betoncsőből 347 fm
• Átereszek beépítése LEIER TA 40/100 betoncsőből 106 fm
• Zárt szakasz építése LEIER TA 40/100 csőből 61 fm
• Mederburkolás mederlapokkal 101 m2
• Víznyelő építés 4 db
• Fordító/tisztító akna NA80 méretben 2 db
(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 Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás mértéke (0-36 hónap) 10
2 M.2.1. alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata 10
3 M.2.2. alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00016
II.2.13) További információ
A teljesítési határidő a munkaterület átadástól értendő.
II.2.1) Elnevezés:
Járdaépítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9141 Ikrény, 122/81; 352;354; 359/1; 114/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Földmunka: Kavicságyazat készítése tömörítéssel 15 cm vtg-ban a járda alatt. Zsaluzás: Egyoldali falzsalu
készítése 10 cm vastagságban, (járda széle zsaluzat). Helyszíni beton munka: Járdabeton készítése 10 cm
vtg-ban C 20-as betonból és dilatációs profil beépítése - 1670 fm
(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 Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás mértéke (0-36 hónap) 15
2 M.2.1. alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)
(minimum 0, maximum 24) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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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
A teljesítési határidő a munkaterület átadástól értendő.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjának
hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi közbeszerzési részre vonatkozóan:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR
űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja
és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, űrlap benyújtásával.
Adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: AT a Kbt. 67. §
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k), és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján az EEKD nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X .30.) 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 tekintetében megkövetelt
információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Öntisztázás a Kbt. 64. §
alapján. AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás,
nemleges nyilatkozat is csatolandó. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az AK a KD
között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb)
pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles
kitölteni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
1. § (8) bekezdés irányadó. Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől
olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része
tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban ill. közbeszerzési részben benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a
bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató
gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti
országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti,
kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
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A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb
igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AK a nyilvántartásban szereplés tényét
a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényétamennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes
ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított
igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban
történő benyújtásával Szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és
Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.
§ (1) bekezdés c) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) cégszerűen
aláírt az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: vízépítési
tevékenység, 2. rész: mélyépítési tevékenység) árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben
az 1. rész vonatkozásában:
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (vízépítési tevékenység) árbevétele
összesen nem éri el legalább nettó 50 millió forintot.
a 2. rész vonatkozásában
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
az - általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (mélyépítési tevékenység)
árbevétele összesen nem éri el legalább nettó 10 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi közbeszerzési részre vonatkozóan:
M1.AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárás
megindításától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) teljesített közbeszerzés tárgyának megfelelő
tárgyú referencia munkáinak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) kr. 22. § (3) bekezdése alapján a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) kr. 21. § (2a) bekezdés
a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe. A referenciaigazolásnak minimálisan tartalmaznia kell alábbiakat: teljesítés ideje (kezdő-befejező időpontja „év/hónap/nap” pontossággal)- teljesítés helye - a szerződést
kötő másik fél - a építés tárgya, valamint mennyisége - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e A 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben,
ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás vagy
nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák,
illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan
arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A 21/A. §-ban foglaltak szerint ajánlatkérő elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
M2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b)
pontja alapján AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és az
M2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmasság
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igazolható kamarai névjegyzékben való szerepléssel, ebben az esetben a pontos elérési út (url) továbbá
a jogosultság megszerzésének idejének megadása szükséges, ezáltal további dokumentum csatolása
nem szükséges. Amennyiben az alkalmassági követelményre megajánlott szakember magyarországi
kamarai névjegyzékben nem szerepel, abban az esetben csatolandó a szakember végzettségének
igazolása, valamint az előírt szakmai tapasztalat igazolásaként sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A
szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott
feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal).
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az ajánlattevő az 1. közbeszerzési rész vonatkozásában
köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén a szakember a 266/2013. (VII.11) Kr. szerinti kamarai
névjegyzékbe való bejegyzéséről gondoskodni fog, ennek elmaradása a szerződéskötés megtagadását
jelenti AK részéről.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak
alapján bármely más szerv (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelhet a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy
más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása keretében alkalmazandók a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltak. Az alkalmasság tekintetében a Kbt. 65. § további rendelkezései is megfelelően
alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) teljesített, de nyolc évben (96
hónapban) megkezdett legalább összesen,
1. rész vonatkozásában:
legalább 1000 fm hosszúságú vízépítési tevékenységre vonatkozó referenciával,
2. rész vonatkozásában:
legalább 1000 m hosszúságú Járda és/vagy út építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával,
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
M.2.
1. rész vonatkozásában:
M.2.1./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
M.2.2/ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
2. rész vonatkozásában:
M.2.1/ legalább 1 fő a szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakemberrel, aki
legalább 36 hónap
mélyépítési munkák kivitelezésében (pl. út, járda, parkoló) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
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
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x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi közbeszerzési részre vonatkozóan:
Jótállás: ajánlattevő vállalása szerint, de minimum 24 hónap. Késedelmi kötbér: Vállalkozó, ha neki vagy
alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a nettó vállalkozási díj 1 %ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért köteles megfizetni minden késedelemmel érintett naptári
nap után. A késedelmi kötbért legfeljebb 20 napi tétel tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi
kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. Meghiúsulási kötbér:
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 20 napot meghaladó, Vállalkozó érdekkörében felmerült,
felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén a Vállalkozó a
nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
Jótállási biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a. Részletek a szerződéstervezetben!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi közbeszerzési részre vonatkozóan :
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint. AK - a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – 10 % előleget biztosít. Az előleggel a végszámlában köteles nyertes AT
elszámolni. Nyertes AT a Műszaki ellenőr által igazolt 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására
jogosult. Nyertes AT 15, 25, 50, 80 százalékos teljesítést követően, a műszaki ellenőr és a Megrendelő által
kiállított igazolás alapján jogosult részszámlát benyújtani. Az egyes részszámlák összege a szerződéses
összeg 15, 10, 25,30 %-a. .Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra. A
számlák kifizetése: - a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) és (9) bekezdésben, - a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § -a, - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint történik
figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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
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A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalás helye:
Ajánlatkérő székhelyén.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás (ajánlati ár) vonatkozásában fog tárgyalni. Az ajánlatkérő egy tárgyalási
fordulót tart, és az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal, az ajánlatok benyújtási időpontjának sorrendjében.
Ajánlattevők egy alkalommal módosíthatják ajánlatukat. Az ajánlat módosítása nem kötelező, azonban
módosítás esetén az ajánlattevő csak a korábbi megajánlásához képest kedvezőbb ajánlatot tehet.
Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra áll be, amennyiben az módosításra került.
A végleges ajánlat benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem módosítja az ajánlatát. Ebben az
esetben a végső ajánlatot a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal kell megtenni.
Ajánlatkérő a tárgyalást az utolsó ajánlattevővel folytatott tárgyalás befejezését követően zárja le.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlattevők a végleges ajánlatukat – a fentieknek megfelelően – írásban
nyújtják be, az azt alátámasztó árazott költségvetéssel együtt az EKR rendszeren keresztül.
Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalás tartása nélkül
ítélje oda a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőnek! Az első tárgyalás időpontja a benyújtott ajánlatok
megfelelőségének vizsgálatával összefüggő bírálati cselekmények időigényétől függ. Amennyiben
Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül nem értesíti az érvényes ajánlatot tevőket a tárgyalás pontos
időpontjáról, azt úgy kell tekinteni, hogy Ajánlatkérő élt azzal a jogával, hogy a szerződést az eredeti
ajánlat alapján, tárgyalás tartása nélkül ítélje oda. Ebben az esetben az ajánlati kötöttség a tárgyalás
mellőzéséről szóló ajánlatkérői tájékoztatás megküldésével áll be.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §
szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
ajánlati ár: fordított arányosítás, jótállás, szakemberek tapasztalata: egyenes arányosítás Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) Részletek a dokumentációban.
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. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra
jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
2. AK az EKR-ben e. úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek.
alapján vizsgálja.
3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a
felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.
6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is.
AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7) bek-nek megfelelően, nemleges
nyilatkozatot is.
AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni
kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti
aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében
a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást.
7. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig összkockázatú
vagyon -és felelősségbiztosítással (C.A.R.) kell rendelkeznie, amelynek mértéke: 1. rész vonatkozásában:
legalább 70 millió HUF/év és legalább 35 millió HUF/káresemény, 2. rész vonatkozásában: legalább 18
millió HUF/év és legalább 9 millió HUF/káresemény. A Vállalkozó meglévő biztosításának megfelelő
kiterjesztésével is teljesítheti a biztosítás tekintetében rögzített feltételeket. Vállalkozó köteles a beruházás
összegének megfelelő mértékű vagyonbiztosítással rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a
szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló
dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási
kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4) bek. alapján, melynek következtében a
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében
elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
8. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva
szerkeszthető xls(excel) formátumban is).
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.
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10. AK az eljárásban a hp. lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megf. biztosítja azzal,hogy a Kbt.71.§(6)
bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gsz. bevonása esetén.
11. AK a Kbt. 35. § (9) bek. figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt
terheli.
13. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza.
14. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-át megfelelően alkalmazza.
15. Kiegészítő tájékoztatás kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is
szíveskedjenek megküldeni.
16. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott,
mely követelménynek való megfelelést AK az ajánlatban benyújtandó, az ajánlattevők ill. a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában az előző évben (2020.) általános forgalmi adó nélkül
számított teljes árbevételéről szóló nyilatkozattal ellenőrzi. A nyilatkozatnak ki kell terjednie arra is, hogy
ajánlattevő a teljesítéséhez a Kbt. 114. § (11) bekezdésének megfelelő alvállalkozót vesz igénybe.
17. Ajánlattevő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése szerint köteles eljárni a nyilatkozatok megtétele során.
18. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65.
§ (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére.
19. FAKSZ: Dr. Glavanits Judit, lajstromszám: 001039
20. Eljárási szabályok: Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti
szabályok alkalmazásával folytatja le. AK az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás
szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: -AK az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével
indítja. –AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését. Valamennyi
AT-nek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró
okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz AK valamennyi
ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés
sorrendjétől függetlenül. -AK a kiegtáj-t ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az at. határidő lejártát
megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegtáj iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt
megelőző három nappal benyújtásra került. AK a határidőn túl érkezett kiegtáj iránti kérelemre is
válaszolhat, amennyiben a válaszadás az ajánlattételhez szükséges. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek.t. Az ajánlatkérő az at.határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegtáj-t nem
tudja a felhívásban szereplő határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és
közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését
az EKR-ben jelezte.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Mernye község Önkormányzata (0344/2022)
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: Mernye község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15397641214
Postai cím: Fő Utca 14
Város: Mernye
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7453
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Taubert Balázs
Telefon: +36 307381495
E-mail: taubert.balazs@som-onkorm.hu
Fax: +36 82557022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mernye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000002752022/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/EKR000002752022/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:
Minibölcsőde építése - megismételt eljárás
Hivatkozási szám: EKR000002752022
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Minibölcsőde építése a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006 projekt keretein belül.
A II.2.4. pontban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Minibölcsőde építése - megismételt eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7453 Mernye, Kossuth tér 16. 1/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Minibölcsőde építése a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006 projekt keretein belül.
Az ingatlanon jelenleg egy rossz állapotú épület található. A tulajdonos, a Mernye Község Önkormányzata
szeretné az épületet átalakítani, és a meglévő épület bővítésével egy új, korszerű épületet is építeni.
Telekméret: 320m2, Tervezett bruttó alapterület: 204,5 m2 (bővítéssel egyben a teljes alapterület),
meglévő beépítettség: 124,46 m2
A meglévő épület két egységből áll. Ezek egymástól eltolt téglalap alaprajzú nyeregtetős épületek. Az
északi oldalon levő volt takarékszövetkezeti épületész el lesz bontva. A déli oldalon lévő volt húsbolthoz
lesz folytatólag északi irányba bővítve ez új épület. Az új funkció két csoportos minibölcsőde. A csoportok
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maximális létszáma hét fő lehet, így maximum tizennégy gyermek lesz elhelyezve. Az épületben kötelező
kialakítani akadálymentes wc-t a szülők részére. Kötelező elem a melegítőkonyha. Három-négy fős
pedagógus személyzet és a tizennégy gyermek létszám alapján 20 adag étel melegítése történik,
ezért nem kell nagy helyigény. Fekete, fehér mosogató átvevő helység, melegítő és tálaló hely került
kialakításra. A szülők az előtér/babakocsi tároló helységbe érkeznek, ahonnan az öltöző helységben
levetkőztetik a gyermeket. Innen a pedagógusok veszik át őket, és a csoportszobában foglalkoznak velük.
A két csoportszoba közvetlen kapcsolatban van a fürdővel, és az öltöző helységgel, a rálátás a gyerekekre a
pedagógusok részéről mindig biztosított. A csoportszobához tárolók kapcsolódnak, és egy
további tároló lett kialakítva az öltöző helységnél. A játszóudvarra az öltözőn át lehet kijutni. A
pedagógusok számára nevelői szoba lett kialakítva. Szükség van továbbá egy mosó-szárító helységre
is. A funkcionális kapcsolatok az alaprajzon leolvashatóak. A terület a szükséges közművekkel ellátott
(víz, szennyvíz, gáz, elektromos energia), a közművek kapacitása megfelelő. A telek burkolt útról
megközelíthető. Az épület mellett akadálymentes parkoló lett kialakítva, ahonnan kerekesszékkel
akadálymentesen be lehet jutni. Az étel beszállítása is innen történik.
A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet
szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006
II.2.13) További információ
1. Teljesítési határidő: A II.2.7) pontba foglalt teljesítési határidő az építési terület igazolt átadás-átvételétől
számítódik, tehát a teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődik.
2. 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 helyszínen 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. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok
fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, amely
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következik be.
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 h)– k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR űrlap).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerinti - dokumentumot azzal, hogy Ajánlatkérő a Rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerinti
pénzmosási törvény alatt a hatályos, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt érti.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot
köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai
közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re,
valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
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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 szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az
említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő ebben az esetben a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot köteles igazolásként
benyújtani.
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
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján 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, illetve 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.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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M2. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított öt évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározott 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 ideje és helye (kezdete és befejezése, év, hó, nap 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, vagy
azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve
képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal 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 épület bővítésére ÉS/VAGY felújítására ÉS/VAGY
építésére vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett referenciával, ahol a bővítéssel/
felújítással/építéssel érintett épület alapterülete elérte a nettó 120 m2 alapterületet.
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.
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A fenti referencia több szerződéssel is teljesíthető.
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 5 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 30%-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. 36
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:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást részben a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006 számú projekt forrásából,
valamint saját forrásból finanszírozza. Az uniós támogatás utófinanszírozású, intenzitása: 100,000000%.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz.
Előleg: Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Fizetési ütemezés: előlegbekérő (20%), 4 részszámla és végszámla (1. részszámla: Vállalkozási díj 15%-a,
15%-os készültségi fok elérésekor; 2. részszámla: Vállalkozási díj 25%-a, 40%-os készültségi fok elérésekor,
3. részszámla: Vállalkozási díj 20%-a, 60%-os készültségi fok elérésekor, 4. részszámla: Vállalkozási díj 20%a, 80%-os készültségi fok elérésekor, valamint végszámla: Vállalkozási díj 20%-a, teljesítés-igazolás után).
Az előleg a 4. részszámlában és végszámlában arányosan kerül elszámolásra.
A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)- (2)
bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30 és 32, valamint 32/A §aiban foglaltakra. A kifizetés 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik.
A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII
törvény (a továbbiakban: Áfa törvény).
A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
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.
VI.3.4 pont folytatása:
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16. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát
képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a szerződés teljes
időtartamára legalább 35 millió,- Ft összegű káreseményenkénti és 70 millió Ft/év kártérítési limitű,
általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására.
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.
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. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
tekintettel a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg.
21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fülöp Gyula (00880)
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
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)
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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: 2022/01/28 (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: 2022/01/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az
ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
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.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
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
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 50400096-18158218
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Vonatkozó előírások: Kbt. 54. § és Kbt. 35.
§ (5) bek. szerint.
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Teljesítésének igazolása: átutalásról szóló igazolás másolati példány benyújtása az EKR rendszerben,
vagy a biztosíték kötelezettje garanciavállalás esetén a garanciavállaló nyilatkozatot, készfizető kezesség
biztosítása esetén a kezességvállaló nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés alapján a készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt.
Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek. (Kbt. 41/A. § (2) bek.)
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való
részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői regisztráció.
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.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Bajna Község Önkormányzata (0449/2022)
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: Bajna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729734211
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1.
Város: Bajna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pallagi Tibor polgármester
Telefon: +36 33506110
E-mail: bajna@bajna.hu
Fax: +36 33447114
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajna.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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:
Minibölcsőde kialakítása Bajnán, ismételt
Hivatkozási szám: EKR001103672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

505

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az épületben jelenleg óvoda üzemel. A tervezett bölcsőde bővítésként valósul meg, kiszolgáló
helyiségeinek egy része a meglévő épületben kap helyet. A bölcsőde legfeljebb 7 fővel üzemelő
mini bölcsődeként valósul meg.
A bölcsőde bejárata az óvoda bejárata mellett, attól elkülönítve kerül kialakításra. A bejárat egy
átadó-öltöző helyiségre nyílik, amely megközelíthető a dolgozók számára az óvodából is. Az
öltözőből a csoportszoba és a gyerekfürdő közelíthető meg. A bölcsödéhez fedett terasz és lekerített
játszóudvar tartozik.
A meglévő óvodán belül 3 helyiséget érintő kisebb átalakítások lesznek. A tornaszoba egy
közlekedővel csökken és az egyik wc. helyiség a bölcsődei dolgozók részére lesz kialakítva. A
konyha techonológiája nem változik.
A bölcsőde tűzvédelmi besorolása miatt külön tűzszakaszt alakítanak ki, részletes leírás a
tűzvédelmi leírásban. Ennek következtében a meglévő tornaszoba és a közlekedő folyosó felé nyíló
ablakok befalazásra kerülnek.
Az óvoda épület bővítésével és kisebb átalakításával kialakuló helyiségek alapterülete: 709,5 m²
Parkolómérleg:
szükséges személygépkocsi várakozóhely → 2 álláshely (1db + 1 db akadálymentes)
tervezett személygépkocsi várakozóhely → 2 álláshely (1db + 1 db akadálymentes)
Kerékpár elhelyezés: - az épület bővítése miatt, a meglévőek mellé 2 db kerékpár elhelyezéséről
kell gondoskodni. Ezek elhelyezése a tárgyi ingatlanon, a gyalogjárda melletti kerékpártartó
állványon történik.
Szerkezeti kialakítás:
-Alapozás: Meglévő: Sávalap. A tervezett főfalak alá beton sávalapot lett tervezve. Az alapsíknak
meg kell egyeznie a meglévő alap síkjával. A közelben egy földalatti acéltartály található, melynek
síkját nem lehet tudni a kivitelezésnél az acéltartály alsó síkjáig kell levinni a tervezett alapsíkot.
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-Falszerkezetek: Meglévő: vázkerámia falazat. Tervezett: Az épület külső teherhordó falait
Porotherm 30 N+F téglából tervezték.
-Tetőszerkezet: Meglévő: lapostető. Tervezett: A bővítés félnyeregtető jellegű, alacsony hajlású 7
fokos tető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59276969 (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: Minibölcsőde kialakítása Bajnán, ismételt
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: HU212 A teljesítés helye: Magyarország
2525 Bajna, Óvoda utca 16.(140/8 helyrajzi szám)
NUTS-kód: HU 212
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épületben jelenleg óvoda üzemel. A tervezett bölcsőde bővítésként valósul meg, kiszolgáló
helyiségeinek egy része a meglévő épületben kap helyet. A bölcsőde legfeljebb 7 fővel üzemelő
mini bölcsődeként valósul meg.
A bölcsőde bejárata az óvoda bejárata mellett, attól elkülönítve kerül kialakításra. A bejárat egy
átadó-öltöző helyiségre nyílik, amely megközelíthető a dolgozók számára az óvodából is. Az
öltözőből a csoportszoba és a gyerekfürdő közelíthető meg. A bölcsödéhez fedett terasz és lekerített
játszóudvar tartozik.
A meglévő óvodán belül 3 helyiséget érintő kisebb átalakítások lesznek. A tornaszoba egy
közlekedővel csökken és az egyik wc. helyiség a bölcsődei dolgozók részére lesz kialakítva. A
konyha techonológiája nem változik.
A bölcsőde tűzvédelmi besorolása miatt külön tűzszakaszt alakítanak ki, részletes leírás a
tűzvédelmi leírásban. Ennek következtében a meglévő tornaszoba és a közlekedő folyosó felé nyíló
ablakok befalazásra kerülnek.
Az óvoda épület bővítésével és kisebb átalakításával kialakuló helyiségek alapterülete: 709,5 m²
Parkolómérleg:
szükséges személygépkocsi várakozóhely → 2 álláshely (1db + 1 db akadálymentes)
tervezett személygépkocsi várakozóhely → 2 álláshely (1db + 1 db akadálymentes)
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Kerékpár elhelyezés: - az épület bővítése miatt, a meglévőek mellé 2 db kerékpár elhelyezéséről
kell gondoskodni. Ezek elhelyezése a tárgyi ingatlanon, a gyalogjárda melletti kerékpártartó
állványon történik.
Szerkezeti kialakítás:
-Alapozás: Meglévő: Sávalap. A tervezett főfalak alá beton sávalapot lett tervezve. Az alapsíknak
meg kell egyeznie a meglévő alap síkjával. A közelben egy földalatti acéltartály található, melynek
síkját nem lehet tudni a kivitelezésnél az acéltartály alsó síkjáig kell levinni a tervezett alapsíkot.
-Falszerkezetek: Meglévő: vázkerámia falazat. Tervezett: Az épület külső teherhordó falait
Porotherm 30 N+F téglából tervezték.
-Tetőszerkezet: Meglévő: lapostető. Tervezett: A bővítés félnyeregtető jellegű, alacsony hajlású 7
fokos tető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott, az MV-É (Építési szakterület) építési szakterületen
szerzett többlet szakmai tapasztalata 15
3 4. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások értékelése (A 0 darab vállalást megajánló Ajánlattevő 0
pontot kap; a maximális 3 darab vállalást megajánló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00022
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
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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:
17855 / 2021 (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: Minibölcsőde kialakítása Bajnán, ismételt
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: 2022/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26696353213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
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E-mail: pelaprojectkft@gmail.com
Telefon: +36 304221156
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26696353213
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: 59276969
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
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V.2.10)
V.2.11)

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: PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26696353213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26696353213
Hivatalos név: EVB Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11194446211
Postai cím: Honvéd Utca 54
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11194446211
Hivatalos név: Extreme-Park Környezetépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: 13108586211
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13108586211
Hivatalos név: Juhász Mihály
Nemzeti azonosítószám: 56773486233
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Aszód
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2170
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 56773486233
Hivatalos név: MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26096894209
Postai cím: Kassai Út 129
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26096894209
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
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/06 (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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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (0281/2022)
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: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726906206
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gonda Csaba
Telefon: +36 62530166
E-mail: gonda.csaba@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hodmezovasarhely.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:
Szent Antal utca felújítása
Hivatkozási szám: EKR000993302021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. ÚTÉPÍTÉS: Tervezői művezetés; Építés alatti forgalomtechnika (tervezés, építés, bontás); Útburkolat
alap bontása, szállítás 1 km-re: 541 m3; Többletmozgatás minden további km-re (5 km): 1575 m3km;
Aszfaltburkolat bontása, szállítás 1 km-re: 192 m3; Többletmozgatás minden további km-re (5 km): 960
m3km; Szegélyek bontása: 523m; Többletmozgatás minden további km-re (5 km): 350 m3km; Térkő
burkolat bontása, szállítás 1 km-re: 1315 m3; Többletmozgatás minden további km-re (5 km): 6575 m2km;
Alkalmatlan talaj kiemelés, szállítás 1 km-re: 253 m3; Többletmozgatás minden további km-re (5 km):
1265 m3km; Geotextília terítése a rétegek elválasztásához: 1486 m2; Altalaj tömörítés: 2617 m2; Javító fagyvédőréteg szemcsés anyagból: 282 m3; Mechanikai stabilizáció útburkolati réteg beépítése (M56): 226
m3; Telepen kevert cementes stabilizáció készítése Ckt-T4: 449 m3; AC 8 kopó 3 cm vtg. (járda): 0,7 m3; AC
11 kopó 5 cm vtg. (út): 1,3 m3; Vörös klinker járda burkolat (5,2 cm Semmelrock Penter Rot, 2/4 zúzottkő
ágyazat + fúga): 1131 m3; 8 cm antracit térkő burkolat parkolóban (Semmelrock, Citytop, 2/4 zúzottkő
ágyazat + fúga) : 359 m3; 8 cm sárga térkő útburkolat (út, Frühwald Classic, 2/4 zúzottkő ágyazat + fúga):
908 m2; 8 cm piros térkő útburkolat (kerékpársáv, Frühwald Classic, 2/4 zúzottkő ágyazat + fúga): 219
m2; Kiemelt szegély: 276 m; "K" szegély: 220 m; Süllyesztett szegély: 83 m; Járda szegély: 272 m; Burkolati
jelek készítése kézzel termo plasztikus kivitelben: 10,1 m2; Változó méretű KRESZ táblák elhelyezése
tartószerkezettel: 3 db; Aknák szintbe emelése: 32 db
2. KÖZMŰ: Bontott, kitermelt talaj konténerbe rakása 18 m3; Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából,
deszkából: 67 m; Nyíltárkos geodéziai bemérés; Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi
erővel: 18 m3; Bányahomok visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges
elterítéssel,: 9 m3 + 5 m3; Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél: 3 m3; Tükörkészítés
tömörítés nélkül: 18 m2; Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,: 18 m3; Építési törmelék
konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe: 2 db; Építési törmelék konténeres
elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m3-es konténerbe: 1 db; Előregyártott csőelemekből készített
csatorna törmelékre bontása: 44 m; Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása: 8
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db; Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba: 23 m; Vízzárósági vizsgálat elfalazással,
csatorna belmérete: 30 cm-ig: 23 m; Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése: 144 m + 11
m
3. KERTÉSZET: Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, helyszínre szállítással.: 400 m3; Humuszterítés
20 cm vastagságig gépi erővel: 200 m2; Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek
talajelőkészítése: 200 m2; Kő, szemét, bontási törmelék, fagyökérzet, összegyűjtése géppel, felrakása
szállító eszközre és elszállítása 10 km távolságra, lerakóhelyi díjjal. Előirányzott mennyiség: 4 m3; Cserjék
alatt mulcsterítés: 200 m2; Talajjavítás trágyázással: 400 kg; Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi
erővel: 565 db + 19 db, Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül: 18 db; Növények
szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül GINKGO BILOBA 'GLOBUS' SF 3xi., Fld., 14/16: 1
db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül COTONEASTER HORIZONTALIS
K3L. 40/60 cm: 26 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül HYDRANGEA
ARB. 'ANNABELLE' K5L 40/60 cm: 2 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül
HYPERICUM CALYCINUM K2L. 20/30 cm: 20 db; Konténeres cserje ültetése szoliterként LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA 'HIDCOTE' K2L 20/30 cm: 24 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás
nélkül PHYSOCARPOS OPULUS 'DIABOLO' K3L 60/100 cm: 2 db; Növények szabadföldi telepítése
gödör- vagy árokásás nélkül Rosa 'The Fairy' RED, CS14, 40/60: 39 db; Növények szabadföldi telepítése
gödör- vagy árokásás Rosa 'The Fairy' FORTUNA, CS15, 40/60: 215 db; Növények szabadföldi telepítése
gödör- vagy árokásás nélkül Rosa 'The Fairy' INNOCENCIA, CS15, 40/60: 34 db; Növények szabadföldi
telepítése gödör- vagy árokásás nélkül SPIRAEA NIPONICA 'HARWARD SILVER' K3L. 30/40 cm: 3 db;
Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül VINCA MINOR 'VARIEGATA' CS 9x9: 32
db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül YUCCA FILAMENTOSA 'GOLDEN
SWORT' CS15 30/ 40 cm: 6 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül JUNIPERUS
HORIZONTALIS 'BLUE CFIP' K3L, 30/40 cm: 10 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás
nélkül JUNIPERUS SABINA 'TAMARISCIFOLIA' K3L, 30/40 cm: 17 db; Növények szabadföldi telepítése
gödör- vagy árokásás nélkül JUNIPERUS MEDIA 'GOLD COAST' K3L, 30/40 cm: 10 db; Növények szabadföldi
telepítése gödör- vagy árokásás nélkül COREOPSIS GRANDIFLORA 'VARIEGATA' cs 11x11: 37 db; Növények
szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül ECHINACEA PURP. 'MAGNUS' CS11x11: 30 db;
Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül GUARA COCCINEA NEOMEXICANA cs 11x11:
6 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül HEMEROCALIS CARTWHEELS cs 15:
16 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül HEMEROCALIS 'CHIPPER CHERRY'
cs 15: 16 db; Hagymás növények telepítése virágos gyepfelületbe NARCISSUS PSEUDONARCISSUS 10
db/m2: 29 m2; Hagymás növények telepítése virágos gyepfelületbe FRITILLARIA IMP. 5 db/m2: 3,1 m2;
Kerti, közterületi bútorok elhelyezése, a szükséges összeszereléssel és rögzítéssel, Hulladékgyűjtő mmcite
RADIUM típusú HULLADÉKGYŰJTŐ CSIKKELNYOMÓVAL (KR120) vagy azzal egyenértékű: 4 db; Belterjes
parkok első évi fenntartása, mely tartalmazza max. 15% meg nem eredt fa pótlását is: 200 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 118045146 (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)
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Szt. Antal utca felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233120-6

További tárgyak:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Hódmezővásárhely, Szent Antal utca teljes hosszában, az Andrássy út
és a Deák Ferenc utca között, a 12846. helyrajzi számú terület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. ÚTÉPÍTÉS: Tervezői művezetés; Építés alatti forgalomtechnika (tervezés, építés, bontás); Útburkolat
alap bontása, szállítás 1 km-re: 541 m3; Többletmozgatás minden további km-re (5 km): 1575 m3km;
Aszfaltburkolat bontása, szállítás 1 km-re: 192 m3; Többletmozgatás minden további km-re (5 km): 960
m3km; Szegélyek bontása: 523m; Többletmozgatás minden további km-re (5 km): 350 m3km; Térkő
burkolat bontása, szállítás 1 km-re: 1315 m3; Többletmozgatás minden további km-re (5 km): 6575 m2km;
Alkalmatlan talaj kiemelés, szállítás 1 km-re: 253 m3; Többletmozgatás minden további km-re (5 km):
1265 m3km; Geotextília terítése a rétegek elválasztásához: 1486 m2; Altalaj tömörítés: 2617 m2; Javító fagyvédőréteg szemcsés anyagból: 282 m3; Mechanikai stabilizáció útburkolati réteg beépítése (M56): 226
m3; Telepen kevert cementes stabilizáció készítése Ckt-T4: 449 m3; AC 8 kopó 3 cm vtg. (járda): 0,7 m3; AC
11 kopó 5 cm vtg. (út): 1,3 m3; Vörös klinker járda burkolat (5,2 cm Semmelrock Penter Rot, 2/4 zúzottkő
ágyazat + fúga): 1131 m3; 8 cm antracit térkő burkolat parkolóban (Semmelrock, Citytop, 2/4 zúzottkő
ágyazat + fúga) : 359 m3; 8 cm sárga térkő útburkolat (út, Frühwald Classic, 2/4 zúzottkő ágyazat + fúga):
908 m2; 8 cm piros térkő útburkolat (kerékpársáv, Frühwald Classic, 2/4 zúzottkő ágyazat + fúga): 219
m2; Kiemelt szegély: 276 m; "K" szegély: 220 m; Süllyesztett szegély: 83 m; Járda szegély: 272 m; Burkolati
jelek készítése kézzel termo plasztikus kivitelben: 10,1 m2; Változó méretű KRESZ táblák elhelyezése
tartószerkezettel: 3 db; Aknák szintbe emelése: 32 db
2. KÖZMŰ: Bontott, kitermelt talaj konténerbe rakása 18 m3; Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából,
deszkából: 67 m; Nyíltárkos geodéziai bemérés; Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi
erővel: 18 m3; Bányahomok visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges
elterítéssel,: 9 m3 + 5 m3; Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél: 3 m3; Tükörkészítés
tömörítés nélkül: 18 m2; Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,: 18 m3; Építési törmelék
konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe: 2 db; Építési törmelék konténeres
elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m3-es konténerbe: 1 db; Előregyártott csőelemekből készített
csatorna törmelékre bontása: 44 m; Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása: 8
db; Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba: 23 m; Vízzárósági vizsgálat elfalazással,
csatorna belmérete: 30 cm-ig: 23 m; Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése: 144 m + 11
m
3. KERTÉSZET: Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, helyszínre szállítással.: 400 m3; Humuszterítés
20 cm vastagságig gépi erővel: 200 m2; Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek
talajelőkészítése: 200 m2; Kő, szemét, bontási törmelék, fagyökérzet, összegyűjtése géppel, felrakása
szállító eszközre és elszállítása 10 km távolságra, lerakóhelyi díjjal. Előirányzott mennyiség: 4 m3; Cserjék
alatt mulcsterítés: 200 m2; Talajjavítás trágyázással: 400 kg; Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi
erővel: 565 db + 19 db, Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül: 18 db; Növények
szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül GINKGO BILOBA 'GLOBUS' SF 3xi., Fld., 14/16: 1
db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül COTONEASTER HORIZONTALIS
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K3L. 40/60 cm: 26 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül HYDRANGEA
ARB. 'ANNABELLE' K5L 40/60 cm: 2 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül
HYPERICUM CALYCINUM K2L. 20/30 cm: 20 db; Konténeres cserje ültetése szoliterként LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA 'HIDCOTE' K2L 20/30 cm: 24 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás
nélkül PHYSOCARPOS OPULUS 'DIABOLO' K3L 60/100 cm: 2 db; Növények szabadföldi telepítése
gödör- vagy árokásás nélkül Rosa 'The Fairy' RED, CS14, 40/60: 39 db; Növények szabadföldi telepítése
gödör- vagy árokásás Rosa 'The Fairy' FORTUNA, CS15, 40/60: 215 db; Növények szabadföldi telepítése
gödör- vagy árokásás nélkül Rosa 'The Fairy' INNOCENCIA, CS15, 40/60: 34 db; Növények szabadföldi
telepítése gödör- vagy árokásás nélkül SPIRAEA NIPONICA 'HARWARD SILVER' K3L. 30/40 cm: 3 db;
Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül VINCA MINOR 'VARIEGATA' CS 9x9: 32
db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül YUCCA FILAMENTOSA 'GOLDEN
SWORT' CS15 30/ 40 cm: 6 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül JUNIPERUS
HORIZONTALIS 'BLUE CFIP' K3L, 30/40 cm: 10 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás
nélkül JUNIPERUS SABINA 'TAMARISCIFOLIA' K3L, 30/40 cm: 17 db; Növények szabadföldi telepítése
gödör- vagy árokásás nélkül JUNIPERUS MEDIA 'GOLD COAST' K3L, 30/40 cm: 10 db; Növények szabadföldi
telepítése gödör- vagy árokásás nélkül COREOPSIS GRANDIFLORA 'VARIEGATA' cs 11x11: 37 db; Növények
szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül ECHINACEA PURP. 'MAGNUS' CS11x11: 30 db;
Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül GUARA COCCINEA NEOMEXICANA cs 11x11:
6 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül HEMEROCALIS CARTWHEELS cs 15:
16 db; Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül HEMEROCALIS 'CHIPPER CHERRY'
cs 15: 16 db; Hagymás növények telepítése virágos gyepfelületbe NARCISSUS PSEUDONARCISSUS 10
db/m2: 29 m2; Hagymás növények telepítése virágos gyepfelületbe FRITILLARIA IMP. 5 db/m2: 3,1 m2;
Kerti, közterületi bútorok elhelyezése, a szükséges összeszereléssel és rögzítéssel, Hulladékgyűjtő mmcite
RADIUM típusú HULLADÉKGYŰJTŐ CSIKKELNYOMÓVAL (KR120) vagy azzal egyenértékű: 4 db; Belterjes
parkok első évi fenntartása, mely tartalmazza max. 15% meg nem eredt fa pótlását is: 200 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama 36 hónap + …. hó (min. 0 hó max. 24 hónap) 20
2 Az M/2. pontban bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap) (min. 0- max.36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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:
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)
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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
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:
16049 / 2021 (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: Szt. Antal utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Dél- Konstruktív Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14304857206
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: delkonstruktiv@gmail.com
Telefon: +36 306002864
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14304857206
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: 118045146
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: útépítési részmunkák
- térkövezés; tervezői művezetés; építés alatti forgalomtechnika tervezése; útépítési részmunkák;
közműépítési részmunkák; kertészeti részmunkák
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24814694206
Postai cím: Szabadkai Út 110
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6710
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24814694206
Hivatalos név: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24074070206
Postai cím: Dorozsmai Út 35
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24074070206
Hivatalos név: HPQ PLUS Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11708575206
Postai cím: Arany J. Utca 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11708575206
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12525689241
Postai cím: Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689241
Hivatalos név: Dél- Konstruktív Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 14304857206
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14304857206
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:
Érvénytelen ajánlatot tett ajánlattevő:
Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6710 Szeged, Szabadkai út 110.
Adószáma: 24814694-2-06
Érvénytelenítés jogcíme: Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen,
ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]
Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő elmulasztotta bizonyos ajánlatkérő által kért kimutatások elkészítését,
valamint árindokolás kérésben kért műszaki egyenértékűséget tartalmazó dokumentumok hiányoztak
az ajánlattevő által benyújtott indokolásból, ezért a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlattevő
nem teljesítette a Kbt. 72. § (3) bekezdésének második mondatába foglalt ajánlattevői kötelezettségét,
mert az árindokolásában nem bocsátott az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden adatot az
ajánlatkérő rendelkezésére.
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján el nem bírált ajánlattevők:
1. Ajánlattevő neve: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6728 Szeged Dorozsmai út 35.
Adószáma: 24074070-2-06
Ajánlati ár (nettó Ft):157 046 962
Többlet jótállás időtartama 36 hónap + …. hó (min. 0 hó max. 24 hónap):12
Az M/2. pontban bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap) (min. 0- max.36 hónap):36
2. Ajánlattevő neve: HPQ PLUS Kft.
Székhelye: 6720 Szeged Arany J. utca 7.
Adószáma: 11708575-2-06
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Ajánlati ár (nettó Ft): 119 616 319
Többlet jótállás időtartama 36 hónap + …. hó (min. 0 hó max. 24 hónap): 24
Az M/2. pontban bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap) (min. 0- max.36 hónap): 36
3. Ajánlattevő neve: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49. 1. lház. 2. em.
Adószáma: 12525689-2-41
Ajánlati ár (nettó Ft): 119 520 179
Többlet jótállás időtartama 36 hónap + …. hó (min. 0 hó max. 24 hónap): 24
Az M/2. pontban bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap) (min. 0- max.36 hónap): 36
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (0259/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: 15598316241
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Terjék Mihály
Telefon: +36 17952861
E-mail: terjek.mihaly@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kifu.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
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:
HPC erősáramú épületek kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001294682021
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
HPC központfejlesztéshez kapcsolódó épületek kivitelezése.
A Vállalkozó feladata az „Építési kivitelezés” tervcsomag alapján a kiviteli tervdokumentáció
szerinti T, A, B és C jelű (Betonbau UF 3078 típusú vagy azzal egyenértékű ) 3+1 darab, egyenként
3020x7780x3320 mm befoglaló mérettel rendelkező (azaz 10.0264 m2 alapterületű),
előregyártott vb konténerek kivitelezése, beleértve valamennyi szakág feladatait. A kivitelezés
részeként Vállalkozó feladata többek között a gyártmánytervek elkészítése , konténerek
gyártása, helyszínre szállítása, a kijelölt telepítési helyre daruzását követően a helyszíni
végszerelési munkákat elvégzése, telepítése, készreszerelése, valamint Villamoshálózati kiviteli
terv - Debreceni Egyetem HPC központfejlesztés villamos tápellátása című tervdokumentum
szerinti 11./0,4 kV-os transzformátor állomás (KTW-2x1600) telepítése a T jelű transzformátor
épületbe tervezett transzformátor berendezés beépítése.
A részletes feladatokat a Műszaki leírás és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 77440000 (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)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: HPC erősáramú épületek kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Kassai utca 26., hrsz. 10796/7
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
HPC központfejlesztéshez kapcsolódó épületek kivitelezése.
A Vállalkozó feladata az „Építési kivitelezés” tervcsomag alapján a kiviteli tervdokumentáció szerinti T, A,
B és C jelű (Betonbau UF 3078 típusú vagy azzal egyenértékű ) 3+1 darab, egyenként 3020x7780x3320
mm befoglaló mérettel rendelkező (azaz 10.0264 m2 alapterületű), előregyártott vb konténerek
kivitelezése, beleértve valamennyi szakág feladatait. A kivitelezés részeként Vállalkozó feladata többek
között a gyártmánytervek elkészítése , konténerek gyártása, helyszínre szállítása, a kijelölt telepítési
helyre daruzását követően a helyszíni végszerelési munkákat elvégzése, telepítése, készreszerelése,
valamint Villamoshálózati kiviteli terv - Debreceni Egyetem HPC központfejlesztés villamos tápellátása
című tervdokumentum szerinti 11./0,4 kV-os transzformátor állomás (KTW-2x1600) telepítése a T jelű
transzformátor épületbe tervezett transzformátor berendezés beépítése.
A részletes feladatokat a Műszaki leírás és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) A felhívás III.1.3./M2.1.) alpont szerinti szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai gyakorlata (min. 0 max. 36 hónap) 15
2 3.) A felhívás III.1.3./M2.2.) alpont szerinti szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai gyakorlata
(min. 0 max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
- Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
- Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert
alkalmazza, amely az ár esetén a fordított arányosítás, a szakember tapasztalata esetén egyenes
arányosítás; a használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
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- A II.2.7. pontban megadott teljesítési időtartam a munkaterület átadásától számított 60 naptári nap.
- Ajánlatkérő a munkaterületet legkorábban 2021. november 1-jén adja át.
- Vállalkozónak részletes megvalósítási ütemtervet kell készítenie a szerződés hatálybalépésétől számított
10 napon belül.
- Az épület üzembe helyezéshez és használatbavételéhez szükséges szakhatósági hozzájárulások
megszerzése és dokumentációk átadásának ideje a teljesítési határidőbe nem számít bele, csupán a
hozzájárulások megszerzésére irányuló dokumentáció szakhatósághoz történő benyújtása.
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:
20184 / 2021 (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: HPC erősáramú épületek kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Enertech Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12611621213
Postai cím: Műszerész Köz 4
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
E-mail: enertech@enertech.hu
Telefon: +36 23540505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12611621213
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: 77440000
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: daruzás, Építésvezető
szakember építési szakterület MV-É III.1.3/M2.1, Szakági építésvezető szakember építményvillamossági
szakterület MV-ÉV III.1.3/M2.2
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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: Enertech Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12611621213
Postai cím: Műszerész Köz 4
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12611621213
Hivatalos név: CS-PROCESS Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24222008213
Postai cím: Fehérvári Út 63-65.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24222008213
Hivatalos név: IPMS Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24353230243
Postai cím: Nagytétényi Út 100.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24353230243
Hivatalos név: CoreComm SI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12595644219
Postai cím: Piramis Utca 9
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12595644219
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:
2022/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Monok Község Önkormányzata (0468/2022)
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: Monok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726360205
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2
Város: Monok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3905
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Tamás László
Telefon: +36 709461000
E-mail: mail.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52796176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.monok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.monok.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)
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:
Bölcsőde építése
Hivatkozási szám: EKR000988722021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215221-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kivitelezendő épület telkén jelenleg egy önkormányzati tulajdonú volt lakóépület és melléképületi
állnak. A tervezett
épület a meglévő épületet mögött, oldalhatáron épül. A meglévő kerti építmények és a főépületet folytató
melléképületek, továbbá a kőfal kerítés bontandó, a kőanyag megtartásával.
A területen jellemző beépítési mód oldalhatáron álló, a tervezett épület ehhez a beépítéshezigazodik.
Hosszú
nyeregtetős épülettömegből egy bejárati előtető és egy fedett tároló tömege emelkedik ki.
A tervezett a telepítés előírások figyelembevételével oldalhatáron állóan, a kialakult beépítési konfiguráció
szerint
valósulna meg. Az épület megközelításe a telek meglévő bejárati kapuján történik, a telken belüli gyalogos
sétánnyal,
valamint itt történik a telken belüli parkolók megközelítése is.
Tervezett alaprajzi kialakítás:
A tervezett épületet egy csoportszobával rendelkezik, melyet előtér választ el a kiszolgáló helyiségektől. A
csoportszobának közvetlen kapcsolatavan az átadó, mosdó és tárolóhelyiségekkel. Az előtérből nyíló
folyosón
keresztül az összes funkciót kiszolgáló helyiség (vezetői iroda, öltöző- mosdó, gépészet, melegítőkonyha,
fehérmosogató) elérhető. Az előtérből közelíthető meg az akadálymentes mosdó is.
Az épület kitűzését a tervezővel kell átvetetni, a meglévő tereppel és környezettel összefüggő méreteket a
helyszínen
ellenőrizni kell alaprajzi és magassági értelemben is, és eltérés esetén tervezőt értesíteni kell.
A tervdokumentációban szereplő minden végleges esztétikai megjelenést biztosító anyagot, burkolatot,
szerkezetet,
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szerelvényt és berendezési tárgyat beszerzés előtt Építtetőnek és tervezőnek be kell mutatni elfogadás
céljából, mert
ezek típusa, fajtája a kivitelezés során kerül pontosításra, ill. változhat, pl. burkolatok, lámpák, nyílászárók,
kilincsek,
szaniterek, lámpák, színek, stb.
Az elektromos, gépészeti és közmű szerelvények, berendezési tárgyak, vezetékek és csövek, objektek
pontos
elhelyezkedését a helyszínen kell kijelölni (nem a tervről lemérni), és generáltervezővel és műszaki
ellenőrrel
átvetetni. A berendezések, szerelvények, szaniterek típusa és pontos elhelyezkedése az építtető helyszíni
kijelölése
miatt is változhat, pontosításra kerülhet. A telken belüli meglévő közművezetékek pontos helyzetét
feltárással kell
ellenőrizni, mert a terven jelzettektől eltérés is lehetséges.
A beépítendő szerkezetek gyártmányterveit gyártás előtt, valamint a burkolatok kezdését és kiosztását
generáltervezővel egyeztetni és jóváhagyatni szükséges.
Amennyiben gyártó vagy típus hivatkozás, illetve márkanév szerepel a dokumentációban, az a tárgy
jellegének, a
minőségnek és igényszintnek egyértelmű meghatározását szolgálja, bármely más, azzal egyenértékű, ill.
jobb
megoldás és jobb műszaki paraméterekkel rendelkező más anyag és berendezés is esetleg alkalmazható,
az Építtető
és a tervező hozzájárulásával.
Továbbiak a műszaki leírásokban!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 63289097 (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: Bölcsőde építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215221-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3905 MONOK, KOSSUTH U.6., HRSZ.: 571
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A kivitelezendő épület telkén jelenleg egy önkormányzati tulajdonú volt lakóépület és melléképületi
állnak. A tervezett
épület a meglévő épületet mögött, oldalhatáron épül. A meglévő kerti építmények és a főépületet folytató
melléképületek, továbbá a kőfal kerítés bontandó, a kőanyag megtartásával.
A területen jellemző beépítési mód oldalhatáron álló, a tervezett épület ehhez a beépítéshezigazodik.
Hosszú
nyeregtetős épülettömegből egy bejárati előtető és egy fedett tároló tömege emelkedik ki.
A tervezett a telepítés előírások figyelembevételével oldalhatáron állóan, a kialakult beépítési konfiguráció
szerint
valósulna meg. Az épület megközelításe a telek meglévő bejárati kapuján történik, a telken belüli gyalogos
sétánnyal,
valamint itt történik a telken belüli parkolók megközelítése is.
Tervezett alaprajzi kialakítás:
A tervezett épületet egy csoportszobával rendelkezik, melyet előtér választ el a kiszolgáló helyiségektől. A
csoportszobának közvetlen kapcsolatavan az átadó, mosdó és tárolóhelyiségekkel. Az előtérből nyíló
folyosón
keresztül az összes funkciót kiszolgáló helyiség (vezetői iroda, öltöző- mosdó, gépészet, melegítőkonyha,
fehérmosogató) elérhető. Az előtérből közelíthető meg az akadálymentes mosdó is.
Az épület kitűzését a tervezővel kell átvetetni, a meglévő tereppel és környezettel összefüggő méreteket a
helyszínen
ellenőrizni kell alaprajzi és magassági értelemben is, és eltérés esetén tervezőt értesíteni kell.
A tervdokumentációban szereplő minden végleges esztétikai megjelenést biztosító anyagot, burkolatot,
szerkezetet,
szerelvényt és berendezési tárgyat beszerzés előtt Építtetőnek és tervezőnek be kell mutatni elfogadás
céljából, mert
ezek típusa, fajtája a kivitelezés során kerül pontosításra, ill. változhat, pl. burkolatok, lámpák, nyílászárók,
kilincsek,
szaniterek, lámpák, színek, stb.
Az elektromos, gépészeti és közmű szerelvények, berendezési tárgyak, vezetékek és csövek, objektek
pontos
elhelyezkedését a helyszínen kell kijelölni (nem a tervről lemérni), és generáltervezővel és műszaki
ellenőrrel
átvetetni. A berendezések, szerelvények, szaniterek típusa és pontos elhelyezkedése az építtető helyszíni
kijelölése
miatt is változhat, pontosításra kerülhet. A telken belüli meglévő közművezetékek pontos helyzetét
feltárással kell
ellenőrizni, mert a terven jelzettektől eltérés is lehetséges.
A beépítendő szerkezetek gyártmányterveit gyártás előtt, valamint a burkolatok kezdését és kiosztását
generáltervezővel egyeztetni és jóváhagyatni szükséges.
Amennyiben gyártó vagy típus hivatkozás, illetve márkanév szerepel a dokumentációban, az a tárgy
jellegének, a
minőségnek és igényszintnek egyértelmű meghatározását szolgálja, bármely más, azzal egyenértékű, ill.
jobb
megoldás és jobb műszaki paraméterekkel rendelkező más anyag és berendezés is esetleg alkalmazható,
az Építtető
és a tervező hozzájárulásával.
Továbbiak a műszaki leírásokban!
(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 szempont – 1 Az M.1. feltétel szerinti tapasztalattal rendelkező szakember többlet szakmai
tapasztalatának hossza (min. 0 hó - max. 60 hó) 12
2 A közbeszerzés eredményeként hátrányos helyzetű munkavállalók dokumentált és kimutatható
alkalmazása a teljesítés folyamán mindvégig (min. 0 - max. 5) 7
3 Kiszállási idő a jótállási kötelezettség ideje alatt a javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás
bejelentését követően (min. 4 óra - max. 48 óra) 11
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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-1.4.1-19-BO1-2019-00037
II.2.9) További információ:
Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10. Ajánlatkérő az 1. és 2. értékelési részszempont
esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, az alábbiak szerint: Ajánlatkérő az 1. értékelési
szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő által az M1. alkalmassági feltétel alapján
megjelölt szakember milyen időtartamú többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ajánlatkérő a
szakember az M1. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb,
többlet szakmai tapasztalatát értékeli. A minimum 0 hó, a 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalatot
Ajánlatkérő 60 hónapként értékeli (értékelési felső limit). Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont
vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő a hátrányos helyzetű munkavállaló dokumentáltan és
kimutathatóan az adott szerződés teljesítésével összefüggésben az eljárás eredményeként megkötésre
kerülő szerződés teljesítésében foglalkoztatja, figyelemmel a szerződés teljesítési határidejének (esetleges)
módosításaira is. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár)
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes
arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Avizsgált / Alegjobb) x (PmaxPmin)]+Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során ezen vállalásokat Vállalkozónak igazolnia kell,
a hátrányos munkavállalók esetében név szerint. A vállalások be nem tartása súlyos szerződésszegésnek
minősül. Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a teljesítés minőségét kívánja javítani, hiszen
a legjobban elkészített mű is meghibásodik, meghibásodhat, ebben az esetben pedig létfontosságú,
hogy a javításra milyen gyorsan kerül sor jótállás keretében. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési
szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az
értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő
vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám
felső határával megegyező pontszámot kapnak. A két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték
közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
A képlet: Pvizsgált = (Avizsgált –
Alegkedvezőtlenebb)/ (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a
legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra
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kerül. Ajánlatkérő a 4. értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb
ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet
alkalmazásával: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési
szemponthoz tartozó súlyszámmal. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal
megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a
legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
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:
19502 / 2021 (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: Bölcsőde építése
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: 2022/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Révisz Kft
Nemzeti azonosítószám: 10330982205
Postai cím: Déli Ipartelep 2155
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: reviszkft90@gmail.com
Telefon: +36 204366111
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10330982205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75262019
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63289097
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: Tetőszerkezetépítés,
Ácsmunkálatok, 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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Stratton Capital Befektetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26253899242
Postai cím: Szinyei Merse Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26253899242
Hivatalos név: Szerencsi Ép-KER KFT.
Nemzeti azonosítószám: 23384565205
Postai cím: Hunyadi ÚT 44
Város: Legyesbénye
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3904
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23384565205
Hivatalos név: Gömör-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 22615217205
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Postai cím: Fancsal Út 20
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22615217205
Hivatalos név: Deberép Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14870363209
Postai cím: Kaffka Margit Utca 34
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14870363209
Hivatalos név: Capital Class Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14442906205
Postai cím: Rózsa Utca 16.1.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14442906205
Hivatalos név: Paul és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12844467205
Postai cím: Emődi Dániel 28
Város: Encs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12844467205
Hivatalos név: Mester Qualitas Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24975397205
Postai cím: PETŐFI UTCA 16
Város: KORLÁT
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3886
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24975397205
Hivatalos név: Révisz Kft
Nemzeti azonosítószám: 10330982205
Postai cím: Déli Ipartelep 2155
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10330982205
Hivatalos név: JD Bau 2014 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25099430205
Postai cím: Jókai Mór Út 14
Város: Harsány
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NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3555
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25099430205
Hivatalos név: Feromont Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14824362205
Postai cím: Gyár Utca 6
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14824362205
Hivatalos név: MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26096894209
Postai cím: Kassai Út 129
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26096894209
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
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/06 (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
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Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft (0003/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 20671675242
Postai cím: Állatkerti Körút 12/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stráhl Tamás
Telefon: +36 14122460
E-mail: dr.strahl.tamas@circus.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.fnc.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: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti szervezet
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
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:
Művésztelep felújítása
Hivatkozási szám: EKR001593552021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

541

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. művésztelep, belső udvar beépítése és
új portahelyiség kialakítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 179027598 (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: Művésztelep felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest, Hungária krt. 211-217. Hrsz.: 29797
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. részére művésztelep, belső udvar
beépítése és új portahelyiség kialakítása vállalkozási szerződés keretében.
Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírásban
(árazatlan költségvetésben) foglaltak szerint kell elvégezni.
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás vállalt időtartama (egész számban megadott hónapban kifejezve) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint-tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az 1. értékelési részszempont tartalmát az ajánlati ár összege képezi, melyet ajánlattevő nettó forintban,
tartalékkeret nélkül köteles megadni az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetések alapján
figyelemmel a jelen felhívásban foglaltakra is.
A 2. értékelési részszempont tartalmát a jótállás ajánlattevő által vállalt időtartama képezi.
Ajánlattevő a fenti értékelési részszempontra tett megajánlását hónapokban köteles megadni. A Kbt.
77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a 60 hónap vagy a feletti megajánlást ajánlatkérő a
maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli, illetve a 12 hónapot el nem érő megajánlás az ajánlat Kbt. 73. §
(1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok
közötti pontszámot:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. szám (közzétéve: 2020. március 25. napján) számában
megjelent Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató szerinti fordított arányosítás és egyenes arányosítás
módszereit alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Részszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontot.
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Az így kiszámított pontszámok részszempontonként az irányadó súlyszámmal megszorzásra, majd
összeadásra kerülnek.
Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tevő
ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegy pontossággal számol a matematikai kerekítés szabályai
szerint.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Művésztelep felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lodzsa Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12537178211
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 188.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
E-mail: lodzsakft@gmail.com
Telefon: +36 303305614
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12537178211
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: 179027598
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)
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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: Lodzsa Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12537178211
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 188.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12537178211
Hivatalos név: Gabroplus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24090995211
Postai cím: Patak Sor 17.
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24090995211
Hivatalos név: Traverz Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12723715211
Postai cím: Babits Mihály Utca 25
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12723715211
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:
2021/12/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (26566/2021)
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: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gusa Erna
Telefon: +36 72533947
E-mail: gusa.erna@ph.pecs.hu
Fax: +36 72224193
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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:
Házi segítségnyújtás - Pécs
Hivatkozási szám: EKR001422702021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85320000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális alapszolgáltatási feladatai közül házi segítségnyújtás
ellátása.
Ellátásban részesítendők száma: 200 fő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46080000 (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: Házi segítségnyújtás - Pécs
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85320000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Ellátási terület: Pécs közigazgatási határán belül.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális alapszolgáltatási feladatai közül házi segítségnyújtás
ellátása.
Ellátásban részesítendők száma: 200 fő.
Az ajánlatkérő helyi önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 120. §-ában foglaltakra tekintettel, a házi segítségnyújtásra irányuló szolgáltatást egyházi vagy
más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján
kívánja biztosítani.
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítani
kell az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, így a házi segítségnyújtás keretében
szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell
nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell:
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő
segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell:
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a szociális segítés szerinti feladatokat.
Az ajánlatnak, és a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek és az általa nyújtott szolgáltatásnak
meg kell felelnie az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek:
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről.
(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: Egy főre jutó egy havi nettó költség (Ft/hó/fő) / 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
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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:
21714 / 2021 (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: 7/559-12/2021 Rész száma: Elnevezés: Házi segítségnyújtás - Pécs
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: 2021/12/27 (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
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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: SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22270720202
Postai cím: Jókai Utca 1. 1.em. 3. 18489/A/10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: adminisztracio@szoceg.hu
Telefon: +36 204109574
Internetcím(ek): (URL) www.szoceg.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22270720202
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: 46080000
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:
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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: SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22270720202
Postai cím: Jókai Utca 1. 1.em. 3. 18489/A/10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22270720202
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:
2022/01/06 (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
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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Püspökladány Város Önkormányzata (0250/2022)
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: Püspökladány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728740209
Postai cím: Bocskai Utca 2
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kurucz Éva
Telefon: +36 54517111
E-mail: hivatal@puspokladany.hu
Fax: +36 54451061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.puspokladany.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.puspokladany.eu
Hivatalos név: Nyelvkapocs Alapítvány a szaknyelvi képzésért
Nemzeti azonosítószám: 18562628109
Postai cím: Kossuth Tér 11
Város: Báránd
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4161
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kuurucz Éva
Telefon: +36 54517111
E-mail: hivatal@puspokladany.hu
Fax: +36 54451061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ekr.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Püspökladány 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
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Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
EFOP-1.5.3-16-2017 – Képzés (1472)
Hivatkozási szám: EKR000972802021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

555

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
EFOP-1.5.3-16-2017 – Képzési Szolgáltatások beszerzése (1472)
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017 azonosítószámú projekt
keretében megvalósításra kerülő - a felhívás II.2.4) pontjaiban ismertetett – alábbi képzési feladatok
ellátása:
-A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján,
továbbá
- A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének
elősegítése.
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a szerződést a „NYELV-KAPOCS Alapítvány a szaknyelvi
képzésért” ajánlatkérő fogja megkötni.
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II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24570000 (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: EFOP-1.5.3-16-2017 – Képzés (1472)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További tárgyak:

80500000-9

Kiegészítő szójegyzék

85312300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérők településein (Püspökladány, Báránd, Sárrétudvari,
Szerep, Bihartorda) ajánlatkérő által biztosított oktatóterem.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00017 azonosítószámú
projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása:
I. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján
A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján:
Bevontak száma összesen: 300 fő az alábbi megoszlás szerint:
189 fő Püspökladány; 34 fő Báránd; 38 fő Sárrétudvari; 20 fő Szerep; 19 fő Bihartorda.
Időtartam: 122 óra csoportonként, mindösszesen 3416 óra
Csoportok száma: 28 db
Képzésbe bevontak száma alkalmanként: 3-20 fő
I. feladaton belüli Modulok ill. képzési progamok - modulonkénti óraszám - modulonkénti gyakoriság/
feladat:
1. Egyéni kompetenciák felmérése modul - 1 óra - a programban résztvevő aktív korú emberek
foglalkoztathatósági mutatók alapján történő egyénekre szabott felmérése
2. Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek modul:
„Munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése I.” megnevezésű képzési program - 30 óra - heti 5
nap x 6 óra
3. Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése modul: „Munkavállaláshoz
szükséges kompetenciák fejlesztése II. megnevezésű képzési program - 30 óra - heti 5 nap x 6 óra
4. Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új
munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében modul: „Munka-, tűz- és
környezetvédelmi alapismeretek” megnevezésű képzési program - 30 óra - heti 5 nap x 6 óra
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5. Önálló életvitelre képessé tevő programok modul: „Ügyintézés a mindennapokban, avagy a tudatos
állampolgár + IKT kompetenciák fejlesztése” megnevezésű program - 30 óra - heti 5 nap x 6 óra
6. Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás modul: Pénz és a munka viszonyának erősítése” - Egyénre
szabott álláskereséshez szükséges tanácsadás - 1 óra
Egy fejlesztési tevékenység 1 hónapos időtartamban valósul meg.
A résztvevő 300 főnek a fent felsorolt valamennyi modult teljesíteniük kell, részt kell venniük valamennyi
modulon.
Nyertes Ajánlattevő feladata Ajánlatkérők településein (Püspökladány, Báránd, Sárrétudvari, Szerep,
Bihartorda) a személyi és – az oktatóterem kivételével – a tárgyi feltételek teljes körű biztosítása,
melyekért külön költséget nem számíthat fel! Az adott helyszíneken az oktatótermek rendelkezésre állását
ajánlatkérő biztosítja. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles
biztosítani nyertes ajánlattevő a résztvevők számára. Ezek járulékos költségei (pl: hatósági eljárási díjak,
szakértői díjak) a nyertes ajánlattevőt terhelik. Nyertes ajánlattevő feladatai közé tartozik többek között a
szükséges könyvek, jegyzetek biztosítása a képzésben résztvevők részére, valamint a toborzás elvégzése.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége a képzés elindítása 5 fős csoport létszám alatt is.
Amennyiben ajánlatkérő által előírt 300 fő képzéséhez a megadott csoportok száma nem elégséges,
ajánlattevő további csoportok indítására jogosult. Ezekre a további csoportokra az ajánlattételi felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban (ideértve a műszaki leírást is) meghatározottak irányadóak.
II. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének
elősegítése:
A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének
elősegítése. Bevontak száma összesen: 380 fő az alábbi megoszlás szerint:
239 fő Püspökladány; 42 fő Báránd; 48 fő Sárrétudvari; 26 fő Szerep; 25 fő Bihartorda.
II. feladaton belüli Modulok ill. képzési progamok - modulonkénti óraszám - modulonkénti gyakoriság/
feladat:
1. Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében
modul: Szemléletformálás – antidiszkrimináció és együttműködési készségfejlesztés munkáltatóknak
megnevezésű képzési program - 30 óra - heti 5 nap x 6 óra
2. Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos
helyzetbe került emberek integrációjának támogatása, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának
javítása modul: „Gazdálkodj Okosan” - felelős családi pénzkezelés megnevezésű program - 30 óra - heti 5
nap x 6 óra
1. Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében
modul:
Szemléletformálás – antidiszkrimináció és együttműködési készségfejlesztés munkáltatóknak
megnevezésű képzési program:
Bevontak száma összesen: 80 fő az alábbi megoszlás szerint:
50 fő Püspökladány; 8 fő Báránd; 10 fő Sárrétudvari; 6 fő Szerep; 6 fő Bihartorda.
Időtartam: 30 óra csoportonként, mindösszesen 300 óra
Csoportok száma: 10 db
Képzési alkalom: 5 alkalom csoportonként
Képzésbe bevontak száma alkalmanként: 2-12 fő
Képzésbe bevontak köre: Potenciális munkáltatók
Egy fejlesztési tevékenység 1 hónapos időtartamban valósul meg.
Amennyiben ajánlatkérő által előírt 80 fő képzéséhez a megadott csoportok száma nem elégséges,
ajánlattevő további csoportok indítására jogosult. Ezekre a további csoportokra az ajánlattételi felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban (ideértve a műszaki leírást is) meghatározottak irányadóak.
2. Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos
helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának
javítására:
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„Gazdálkodj Okosan” - felelős családi pénzkezelés megnevezésű program:
Bevontak száma összesen: 300 fő az alábbi megoszlás szerint:
189 fő Püspökladány; 34 fő Báránd; 38 fő Sárrétudvari; 20 fő Szerep; 19 fő Bihartorda.
Időtartam: 30 óra csoportonként, mindösszesen 840 óra
Csoportok száma: 28 db
Képzési alkalom: 5 alkalom csoportonként
Képzésbe bevontak száma alkalmanként: 3-18 fő
Egy fejlesztési tevékenység 1 hónapos időtartamban valósul meg.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.13. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.a alkalmassági feltételre bemutatott szakember képzési szolgáltatás
területen szerzett többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 3. Az M.1.b alkalmassági feltételre bemutatott szakember képzési szolgáltatás területen szerzett
többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00017
II.2.9) További információ:
A II.2.5. pont karakterkorlátozása miatt a 2. és 3. értékelési szempont megjelölésének szövege teljes
terjedelemben nem volt feltüntethető. A 2. és 3. értékelési szempont megjelölésének szövege teljes
terjedelemben:
2. A szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő, az M.1.a alkalmassági feltételre bemutatott szakember
képzési szolgáltatás területen szerzett többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 60
hónap)
3. A szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő, az M.1.b alkalmassági feltételre bemutatott szakember
képzési szolgáltatás területen szerzett többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 60
hónap)
A II.2.7. pontban megadott kezdő időpont tervezett időpont, amennyiben a szerződés hatályba lépése
ettől eltér, a szerződés hatályba lépésének napja a teljesítés kezdő napja.
II.2.4. pont folytatása karakterkorlátozása miatt:
Amennyiben ajánlatkérő által előírt 300 fő képzéséhez a megadott csoportok száma nem elégséges,
ajánlattevő további csoportok indítására jogosult. Ezekre a további csoportokra az ajánlattételi felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban (ideértve a műszaki leírást is) meghatározottak irányadóak.
Képzésbe bevontak köre: Hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek
Nyertes Ajánlattevő feladata Ajánlatkérők településein (Püspökladány, Báránd, Sárrétudvari, Szerep,
Bihartorda) a személyi és – az oktatóterem kivételével – a tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, melyekért
külön költséget nem számíthat fel! Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

559

feltételeket köteles biztosítani a résztvevők számára. Ezek járulékos költségei (hatósági eljárási díjak,
szakértői díjak, bérleti díjak) az ajánlattevőt terhelik.
Nyertes ajánlattevő feladatai közé tartozik többek között a szükséges könyvek, jegyzetek biztosítása a
képzésben résztvevők részére, valamint a toborzás elvégzése.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége a képzés elindítása 5 fős csoport létszám alatt is.
Közös előírások valamennyi feladat tekintetében:
Ajánlatkérő az oktatótermeket bérleti díj- és költségmentesen biztosítja.
Az I. és a II.2. képzési rész képzéseibe bevonandó résztvevők között személyi átfedés megengedett. 1 fő
részt vehet I. “A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési
terv alapján” elnevezésű részben, valamint II. “A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének elősegítése” részben is.
Ajánlattevő köteles a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és
dokumentálására. Az eljárás lefolyatatásának eredményeként az Ajánlattevő feladata, hogy a megjelölt
képzések képzési programjait elkészítse a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok
engedélyét beszerezze a felnőttképzési törvénynek megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának
kezdetéig. A képzési programok engedélyének beszerzése alatt a képző által a képzési programmal
kapcsolatos, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján
előírt kötelezettségek teljesítését kell érteni.
Ajánlattevőnek és a képzőnek valamint a képzésnek, képzési programnak minden engedéllyel,
minősítéssel rendelkeznie kell, és minden egyéb jogszabály által előírt követelménynek meg kell felelnie,
amely ahhoz szükséges, hogy a képzést le tudja bonyolítani.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15992 / 2021 (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: EFOP-1.5.3-16-2017 – Képzés (1472)
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: 2021/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 13
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 12
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 13
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BUSINESS FOCUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13944508243
Postai cím: Fehérvári Út 235 A.lh. VIII.e 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: molnar.zoltan@bfocus.hu
Telefon: +36 205749523
Internetcím(ek): (URL) www.bfocus.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13944508243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23622047
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24570000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BUSINESS FOCUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13944508243
Postai cím: Fehérvári Út 235 A.lh. VIII.e 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13944508243
Hivatalos név: EX ANTE Magistra Oktatási és Felnőttképző Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27965940241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27965940241
Hivatalos név: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10264450216
Postai cím: Szapáry Utca 6.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10264450216
Hivatalos név: Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14470451203
Postai cím: Pásztor Utca 32
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14470451203
Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10349629219
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219
Hivatalos név: "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13531223242
Postai cím: Teréz Körút 12. félemelet 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13531223242
Hivatalos név: SAVIC Group Képzési és Humánszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14353215105
Postai cím: Szirmay Antal Utca 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3521
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14353215105
Hivatalos név: Oktáv-Ráció Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10377167209
Postai cím: Verseny Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10377167209
Hivatalos név: Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22992578211
Postai cím: Stúdium Tér 1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22992578211
Hivatalos név: ANDERZOL Regionális Oktatásszervező, Kereskedelmi és Vállalkozási Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21996902109
Postai cím: Dobó Út 2
Város: Komádi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21996902109
Hivatalos név: Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11806790243
Postai cím: Balázs Béla Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11806790243
Hivatalos név: KELET-TANODA Felnőttképző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22712565115
Postai cím: Rákóczi Utca 29
Város: Pusztadobos
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4565
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22712565115
Hivatalos név: "OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25127030215
Postai cím: Rákóczi Utca 66.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215
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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:
2022/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

565

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat (0349/2022)
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: Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15729105210
Postai cím: Kossuth Lajos Út 1.
Város: Rózsaszentmárton
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Jánosné
Telefon: +36 303720946
E-mail: polgarmester@rozsaszm.t-online.hu
Fax: +36 37384261
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://rozsaszentmarton.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:
Rózsaszentmárton minibölcsőde_férőhely kialakítás
Hivatkozási szám: EKR001254332021
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás tárgyát képező ingatlan természetben Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 5. szám alatt,
a 205, 206 helyrajzi számú telken található. Az ingatlanon jelenleg Rózsaszentmárton község Patikája,
Rendelője és Rendőrségi irodája található. A tulajdonos a továbbiakban az épületben minibölcsődét
szeretne működtetni. Az épületet nem építési engedély köteles belső munkálatokkal, az épület alaprajzi
elrendezésének módosításával, a műszaki leírás részét képező kivitelezési tervdokumentáció alapján
kíván alkalmassá tenni az új funkció befogadására. A tervezett építési munkák során az épület bruttó
alapterülete nem változik.
A minibölcsőde a meglévő földszintes épület átalakításával, egy maximum 8 gyermek gondozását
biztosító csoportszobát, az ahhoz tartozó gyermek mosdót, gyermek öltözőt, szélfogót, egy takarítószertárolót, egy felnőttek számára kialakított akadálymentes mosdót egy irodát és egy dolgozói öltözőt és
a hozzá tartozó személyzeti wc-t tartalmaz. A minibölcsőde közvetlenül az utcáról egy a telekhatáron
újonnan kialakított kapun keresztül akadálymentesen is megközelíthető, az előtérben babakocsi tároló
kerül kialakításra. A csoportszobából és a gyermek öltözőből megközelíthető fedett játszóterasz nyílik,
amely az elkerített játszóudvarhoz kapcsolódik. A tervezett minibölcsőde udvarán egy rámpa kerül
elhelyezésre, a tervezéssel érintett épületrész padlószintje feljebb található a terepszintnél.
A hatályos jogszabályok alapján a beruházás tárgya vonatkozásában a meglévőn felül, további – a
közforgalom elől elzárt – 2 db parkolóhely. valamint további 2db kerékpár elhelyezését kell biztosítani. A
kerékpárok elhelyezése a tervezett kerékpártárolóban biztosítható.
Az épület bontási munkálatai során azbeszt kerül kibontásra mely veszélyes hulladékként kezelendő, az
erre kijelölt lerakóhelyre kell szállítani.
Az építési beruházás megvalósításának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírások tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
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II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 77885696 (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: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45223300-9
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Rózsaszentmárton közigazgatási területe:
3033 Rózsaszentmárton Kossuth út 5.; belterület 205. és 206. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület bontása során azbeszt kerül kibontásra mely veszélyes hulladékként kezelendő, az erre kijelölt
lerakóhelyre kell szállítani.
Elvégzendő építési munkák:
-Földmunka: az alapárkok kiemelése gépi erővel kiegészítő kézi földmunkával történik. A lábazati falak
közötti feltöltéseket kézi erővel, a tömörítést gépi erővel 95 % tömörségi fokra kell elvégezni.
- Alapozás: Az új épületrészek, illetve az új válaszfalak alapozása síkalapozási móddal készül.
- Lábazat: A lábazati falszerkezetek 30 beton főfalelemek felhasználásával kerülnek kialakításra. A külső
oldalon a lábazatra vezetett vízszigeteléssel és 5cm kiegészítő és 10cm lábazati hőszigeteléssel.
- Teherhordó szerkezetek:meglévő szerkezeti falak változó vastagságú, kisméretű égetett agyagtéglából
készültek, külső oldalára hőszigetelés kerül.
- Födémek:A zárófödém meglévő födémszerkezet. A padlástérben 30 cm kőzetgyapot hőszigeteléssel, a
megfelelő páratechnikai rétegek közbeiktatásával.
- Áthidalók; Válaszfalak
-Fedélszerkezet: A fedélszerkezetet a helyszínen megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a jelenlegi
kialakítás a tervezett, új tetőfedés terheinek hordására nem felel meg, ezért annak bontását javasoljuk.
A meglévő tetőszerkezet bontását követően az eredetivel megegyező kialakítású fedélszék készül,
szarufaközök módosításával.
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- Tetőfedés:A szellőzés biztosítására a gerinctől számított második cserépsort szellőzőcserepekkel kell
ellátni minden szarufaközben. Az eresztől számított második és harmadik cserépsoron fém hófogókat kell
rögzíteni.
- Bádogos szerkezetek
- Belső felületképzés:belső vakolatokon 2x-i glettelés után, a tervezővel egyeztetett színben diszperziós
festés készül, szintén 2 rétegben.Az úgynevezett „Vizes” helyiségekben - 210,0 cm magasságig –
a tervezővel egyeztetett csempeburkolat készül ragasztott kivitelben, 3 mm-es nyitott fúgával. A
Csoportszobában és a Gyermek átadó, öltözőben 1,30m magasságig PVC falburkolat készül. A kiálló
falsarkokat 1,80m magasságig lekerekített élvédőkkel kell ellátni.
- Homlokzatképzés:A homlokzat a terveken jelölt felületképzésekkel készül.
- Mázolás
- Padlóburkolatok: Az aljzatok elkészülte és előkészítése után kerámia és PVC padló burkolatok készülnek.
Minden vizes helyiség csúszásmentes kerámia burkolattal készül. A vizes helyiségekben, az Előtérben és
a Közlekedőn a tervezővel egyeztetett kerámia padlólap burkolat készül, ragasztott kivitelben, 3 mm-es
fúgával, 10 cm magas lábazattal. A Csoportszobában PVC padló és PVC falburkolat készül, saját anyagából
kialakított szegéllyel.
- Nyílászárók: Az épület fehér színű, műanyag szerkezetű homlokzati, és utólag beépíthető fa belső
nyílászárókkal készül. homlokzaton műanyag szerkezetű hőhídmentes, fokozott hőszigetelésű nyílászárók
kerülnek elhelyezésére. A szárnyban 4-12Cr-4-12Cr-4 háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel (U=0,8 –
1,15 W/m2K) vízvető bádogozással, szegélyezéssel. A bejárati ajtók nyíló kivitelűek, műanyag ajtólappal
és tokkal. A teljes üvegezéssel ellátott ajtók és oldalvilágítóik biztonsági üvegezéssel készülnek. Utólag
elhelyezhető típus gyártmányú belső ajtók kerülnek elhelyezésre.
- Szigetelések:Az épület talajnedvesség elleni szigetelése a metszeten jelölt vonalvezetésű és rétegrendek
szerinti kialakítású, talajnedvesség elleni szigetelésként készítendő 1 rétegben, az aljzatlemezeken illetve a
lábazati falakon a csatlakozó terepszinttől 30cm-es magasságig.
Akadálymentesítés: bővítés tárgyát képzi a kialakításra kerülő minibölcsőde bejáratának akadálymentes
megközelítését biztosító akadálymentes rámpa, és kialakításra kerül az épültben egy akadálymentes
illemhely, továbbá a melléképületben akadálymentesen megközelíthető mosdó helyiség.
VÍZ- CSATORNA, SZELLŐZÉS, FŰTÉS ÉS GÁZSZERELÉS
Víz- csatorna hálózat átalakítás:
Beépítésre kerülő berendezési tárgyak:
2 db Mosdó, porcelán, gyermek.
4 db Mosdó, porcelán,
2 db WC csésze alsó kiömlésű gyermek, porcelán.
1 db WC csésze alsó kiömlésű, porcelán.
1 db Fürdőkád
2 db Falikút
2 db Mosógép csatlakozó
2 db Mozgáskorlátozott mosdó, porcelán
2 db Hátsó kiömlésű előfalra szerelt WC, porcelán
2 db Kétmedencés mosogató
1 db Hárommedencés nagykonyhai mosogató
Használati melegvízellátás és szennyvízelvezetés.
Fűtés
Az épület tégla falazattal, vasbeton födémmel épített hagyományos szerkezetű egyszintes épület. Az
épület nyílászárói fokozott légzárású műanyag nyílászárók. Az utólagos szigetelés eredményeként a
külső fal hővezetési tényezője: 0,22 W/m2K A padlásfödém hővezetési tényezője, a meglévő részen: 0,13
W/m2K. A fokozott légzárású nyílászárók hőátadási tényezője:0,85 W/m2K. A helyiségek méretét és a
belmagasságát, a nyílászárók nagyságát az építész tervdokumentáció tartalmazza.
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A fűtési rendszer padlófűtés, ahol minden padlófűtési körre termosztatikus szelep kerül beépítésre.Fűtés
hőtermelője, egy külső hőmérséklet által szabályozott Viessmann Vitodens 100-V B1HA Q=5,2-26,0 kW
teljesítményű kondenzációs gázkazán. A gázkészülék teljesítmény az épület hőszükséglet számítása
alapján lett meghatározva, az épület hőszükséglete: 10,788 kW.
Gázellátás
A szolgáltatásra kerülő földgáz fűtőértéke: 34 MJ/ m3, sűrűsége 0,8 kg/m3, az egyidejű maximális
gázterhelés:5,63 m3/h. A gázelosztó és fogyasztói berendezéseknél alkalmazott nyomások: a gázelosztón
max. 4 bar az üzemi nyomás, a csatlakozó és fogyasztói vezetéken max 27,8 mbar.
A tervezés során, elkészült a gázhálózat méretezése, ami a műszaki leírásnak nem képezi mellékletét.
A méretezés alapján a mértékadó áramkörön a nyomásesés 237 Pa azaz 2,37 mbar, tehát a készüléke
csatlakozási pontján rendelkezésre áll a 25 m bar szükséges nyomás.
Villamos energia ellátás:
A tervezett épület jelenleg ismert elektromos energia igénye:
Beép. telj.:24.48 KW
A létesítmény energiaellátása az ÉMÁSZ csatlakozási pontjából történhet. Az épületegyüttes
energiaellátása a főelosztóból van meg oldva. A mérés az ÉMÁSZ által elfogadott gyártmányú szekrényben
nyer elhelyezést a telekhatáron.
A részletes leírást a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai
tapasztalata 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Átalányár (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-1.4.1-19-HE1-2019-00023
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő
értékelési szempont szerint értékeli. Az 1. értékelési szempont az M.2. alkalmassági követelményre
bemutatott szakembernek a szakember többlet szakmai tapasztalata (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
1. sz. melléklet VI. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 3. sor szerinti építési szakterület - részszakterülete,
azaz MV-É-R jogosultság megszerzéséhez, a végzettségétől függő (szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari szakképző iskola: 60 hónap) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez
szükséges kötelező szakmai gyakorlaton felüli, építési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
VAGY
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
szerinti építési szakterület, azaz MV-É jogosultság megszerzéséhez, a végzettségétől függő (okleveles
építészmérnök, okleveles építőmérnök: 36 hónap, építészmérnök, építőmérnök: 48 hónap), vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlaton felüli, építési
szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik. Ezen minőségi értékelési szempont tekintetében
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maximum pontot (10 pont) kap, ha 36 hónap többlettapasztalattal rendelkezik, ha nem rendelkezik
további szakmai tapasztalattal, azaz 0 hónap a megajánlás, abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen,
hanem az Ajánlattevő 0 pontot kap. Ezen minőségi értékelési szempont tekintetében az arányosítás
módszerével a két szélső, legkedvezőbb (36 hónap) és a legkedvezőtlenebb érték (0 hónap) közötti
távolság értékelésére kerül sor. Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont (ár megajánlás, súlyszám: 70)
esetében fordított arányosítást alkalmaz.A kiosztható pontok alsó és felső határa szempontonként: 0-10.
Az értékelési szempontom pontos számítási módja a közbeszerzési dokumentációban megtalálható.
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:
19348 / 2021 (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: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MáthéLS Building Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26134015241
Postai cím: Veres Pálné Utca 22. 2. em. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: mathelsbuliding@gmail.com
Telefon: +36 203226659
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26134015241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 78611531
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 77885696
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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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: Paloban-Bau Épitöipari és Épületgépészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14586927210
Postai cím: Dembinszky Út 15.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
E-mail: palotainora@freemail.hu
Telefon: +36 304073888
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14586927210
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 78530820 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Paloban-Bau Épitöipari és Épületgépészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14586927210
Postai cím: Dembinszky Út 15.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14586927210
Hivatalos név: KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27435838241
Postai cím: Dósa Utca 3. földszint 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27435838241
Hivatalos név: Juhász Mihály
Nemzeti azonosítószám: 56773486233
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Aszód
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2170
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 56773486233
Hivatalos név: "New Generation Technologies" Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12870941243
Postai cím: Duna Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12870941243
Hivatalos név: MáthéLS Building Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26134015241
Postai cím: Veres Pálné Utca 22. 2. em. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26134015241
Hivatalos név: Jász-Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26544854241
Postai cím: Szabadság Tér 7. Bank Center. ép. Citi Torony. lház. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26544854241
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:
2022/01/07 (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
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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Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (0267/2022)
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: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730916213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pál Hajós Zsófia
Telefon: +36 24505533
E-mail: hajos.zsofia@szigetszentmiklos.hu
Fax: +36 24505500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetszentmiklos.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)
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: önkormányzati feladatok
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:
„Közútkezelési,útellenőri feladatok ellátása"
Hivatkozási szám: EKR001440452021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

576

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szigetszentmiklós közigazgatási területén lévő, városi utak egyes kezelési feladatainak ellátása 2022. és
2023. évben, mely két részből áll.
I. ajánlati rész:
Üzemeltetési és ellenőrzési feladatok ellátása: Egyösszegű, átalánydíjas elszámolású vállalkozási szerződés
keretén belül, Szigetszentmiklós úthálózatán üzemeltetési és ellenőrzési feladatok végzése/ellátása 2023.
december 31. napjáig.
II. ajánlati rész:
Tételes elszámolású vállalkozási keretszerződés keretén belül, Szigetszentmiklós úthálózatán fenntartással
kapcsolatos munkák végzése/ellátása 2023. december 31. napjáig.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60730099 (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: Üzemeltetési és ellenőrzési feladatok ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233141-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szigetszentmiklós közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján, Szigetszentmiklós úthálózatán üzemeltetési és
ellenőrzési feladatok végzése/ellátása 2023. december 31. napjáig.
Nyertes Ajánlattevő feladatai:
1.Üzemeltetési feladatok:
1.1.Az úttartozékok tisztántartása (Közúti jelzőtáblák, vezetőoszlopok, vezetőkorlátok és egyéb úttartozékok tisztítása)
1.2.A közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, a rendszer felülvizsgálata
1.3.Az útburkolati jelek hibáinak javítása, hiányos jelek kiegészítése
1.4.A közút melletti növényzet gondozása, alakítása
1.5.Vízelvezetés az utakról és az utak mellett
1.6.Üzemeltetői intézkedések megtétele veszélyes helyek és helyzetek esetén
1.7.A közúti üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek teljesítése (pl. közúti jelzésekkel,
valamint egyéb figyelmeztető jelzésekkel)
1.8.A közlekedés biztonságát veszélyeztető akadályok és felismerhető veszélyforrások (pl. gazdátlan
tárgyak, elhullott állatok, faág) észlelése esetén szükséges azonnali elhárítás, illetve azonnali in-tézkedés
azok eltávolítására
1.9.Az útburkolatra került szennyező anyagok (pl. olajfolyás, sárfelhordás stb.) eltávolítására azonnal kell
intézkedni
2.Az ellenőrzéssel és vizsgálattal kapcsolatos feladatok: útellenőri szolgálat működtetése (Összhangban az
1988. évi I., a közúti közlekedésről szóló törvénnyel)
2.1.a közút állapotának, tisztaságának, nem közlekedési célú igénybevételének a figyelemmel kísé-rése,
2.2. a közúti jelzések láthatóságának, épségének és működésének ellenőrzése,
2.3. a közút mellett végzett - a közút forgalmát érintő - tevékenységek ellenőrzése,
2.4. a közúttal és a forgalommal kapcsolatos információk szerzése és továbbítása,
2.5. a közúti forgalom biztonsága érdekében az általa elvégezhető halaszthatatlan intézkedések
megtétele, egyébként az intézkedés szükségességéről a kezelő haladéktalan értesítése.
2.6. Útellenőri szolgálat ellátása:
- 35,833 km önkormányzati belterületi gyűjtőút ellenőrzése, intézkedések megtétele: hetente kétszer,
- 127,44 km önkormányzati belterületi kiszolgáló- és lakóút ellenőrzése, intézkedések megtétele: hetente
egyszer
- 23,235 km önkormányzati külterületi közút ellenőrzése, intézkedések megtétele: hetente egyszer,
- 3,063 km kerékpárút és 47,247 km gyalogút, járda ellenőrzése, intézkedések megtétele: negyedévente.
Nyertes ajánlattevőnek a feladat ellátásához biztosítania szükséges Ajánlatkérő számára a nap 0-24
órájában, folyamatosan elérhető (beleértve a munkaszüneti napokat is) információs vonalat, melyen a
rendkívüli esetek, és az azonnali intézkedést és kivonulást igénylő megrendelések bejelenthetőek.
Ajánlatkérő 120 percben határozza meg a kivonulási időt a rendkívüli esetekben. Ajánlatkérő a rendkívüli
esetek alatt az „1.6. - Üzemeltetői intézkedések megtétele veszélyes helyek és helyzetek esetén-„, és
a „2.5 - a közúti forgalom biztonsága érdekében az általa elvégezhető halaszthatatlan intézkedések
megtétele, egyébként az intézkedés szükségességéről haladéktalan tájékoztatás” pontjaiban részletezett
tevékenységek elvégzését érti és ezen intézkedések megkezdésére a kivonulási időt (percben). Az
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Ajánlattevő vállalhat az Ajánlatkérő által előrt 120 perces kivonulási időből levonandó előteljesítési időt
- minumum 0 perc - maximum 90 perc - (120 perc mínusz a vállalt előteljesítési idő), amely értékelési
szempont.
Nyertes Ajánlattevő köteles folyamatosan útellenőri eseménynaplót vezetni, és azt hetente az
Ajánlatkérőnek leadni. Az Ajánlatkérő egyedi megrendelést is adhat, ebben az esetben a nyertes
Ajánlattevő az egyedi megrendelés esetén köteles az megrendelésben az Ajánlatkérő által meghatározott
eseti határidőn belül a munkát elvégezni. Ajánlatkérő az eseti határidőt az elvégzendő feladat/munka
figyelembevételével határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.kötelezően előírt kivonulási idő esetében vállalt előteljesítési idő (percben,
min. 0 perc- max 90 perc) 20
2 3. M/1 alapján a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 -max 24
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (24 hónapra) / 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:
1.)
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: 1.) Egyösszegű nettó ajánlati ár (vállalkozói díj nettó forintban
kifejezve, tartalékkeret nélkül) 24 hónapra vonatkozóan.
A 2. értékelési szempontnál a „kötelezően előírt kivonulási idő esetében vállalt előteljesítési idő (percben,
min. 0 perc- max 90 perc)” : Ajánlatkérő 120 percben határozza meg a kivonulási időt a rendkívüli
esetekben. Ajánlatkérő a rendkívüli esetek alatt az „1.6. - Üzemeltetői intézkedések megtétele veszélyes
helyek és helyzetek esetén-„, és a „2.5 - a közúti forgalom biztonsága érdekében az általa elvégezhető
halaszthatatlan intézkedések megtétele, egyébként az intézkedés szükségességéről haladéktalan
tájékoztatás” pontjaiban részletezett tevékenységek elvégzését érti és ezen intézkedések megkezdésére
a kivonulási időt (percben). Az Ajánlattevő vállalhat az Ajánlatkérő által előrt 120 perces kivonulási időtől
kedvezőbb időtartamú kivonulási időt percben megjelölve. A legkedvezőbb ajánlati elem a legtöbb
előteljesítési idő rendkívüli esetekben (120 perc mínusz az előteljesítési idő). A legkedvezőtlenebb
ajánlati elem 0 perc, amelyre az Ajánlattevő 0 pontot ad.Ajánlattevő a 90 perces vagy annál kedvezőbb
megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 90 percnél kedvezőbb megajánlást
többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján.
3. Az M/1 alapján a teljesítésbe bevonásra kerülő szakembernek a többlet szakmai tapasztalata
(hónap,min. 0–max. 24 hó) A 3. értékelési szemponttal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt.
71. § (9) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján, a) ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
értékeléshez bemutatott szakemberre 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
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vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon
feltüntetett adatot alátámasztani, az AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
b) a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között
olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező,
az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni. Ugyanakkor a Kbt. 71. § (9a)
bekezdése alapján, ha az AK a 77. § (1) bek.e szerint meghatározta 1 ajánlati elem legkedvezőbb szintjét
és az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati
elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható
érvénytelenné és a Kbt. 71.§ (9) b) pontja nem alkalmazható.
2) A felhívás II. 2.7) pontjában a szerződés kezdő időpontja csak egy technikai jellegű információ, és a
szerződés kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésének a napja.

Elnevezés: úthálózat fenntartással kapcsolatos feladatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233141-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szigetszentmiklós közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tételes elszámolású vállalkozási keretszerződés keretén belül, Szigetszentmiklós úthálózatán fenntartással
kapcsolatos munkák végzése/ellátása 2023. december 31. napjáig. A keretszerződés keretösszege: nettó
15.370.099- Ft, melyből 2022.évre nettó 7.685.050,-Ft, 2023. évre nettó 7.685.049,- Ft keretösszeg áll
rendelkezésre.
A nyertes Ajánlattevő feladatai (megrendelés esetén tételes elszámolással, az nyertes Ajánlattevő által az
ajánlatában meghatározott egységárakkal):
1.Az úttartozékok fenntartása (pl. a közúti jelzőtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása, tárolása):
- beton alaptest elhelyezése (Ft/db) [200 db]
- tartóoszlop elhelyezése (Ft/db) [200 db]
- új tábla felszerelése 1 m2 alatti (Ft/db): új tilalmi, veszélyt jelző, elsőbbségi viszonyokat szabályzó,
kiegészítő és egyéb tábla [300 db]
- új tábla felszerelése 1 m2 feletti (Ft/m2): új tájékoztató és egyéb tábla felszerelése [15 m2]
- tábla felszerelése anyagköltség nélkül (Ft/db): meglévő, szabványok szerint kihelyezhető tilalmi, veszélyt
jelző, elsőbbségi viszonyokat szabályzó, kiegészítő és egyéb tábla felszerelése [150 db]
- forgalomtechnikai tükör kihelyezése átm. 900 mm (Ft/db): forgalomtechnikai tükör kihelyezése acryl,
műanyag keret, átm. 900 mm [15 db]
- forgalomtechnikai tükör kihelyezése átm. 600 mm (Ft/db): forgalomtechnikai tükör kihelyezése acryl,
műanyag keret, átm. 600 mm [20 db]
- tábla leszerelése (Ft/db): tilalmi, veszélyt jelző, elsőbbségi viszonyokat szabályzó, kiegészítő és egyéb
tábla illetve forgalomtechnikai tükör leszerelése és tárolása vagy leselejtezése. [150 db]
- beton alaptest bontása (Ft/db): megszüntetendő tábla alaptestének bontása, tereprendezéssel, a
visszabontott anyag elszállításával, szükség esetén (amennyiben felhasználható) tárolásával [150 db]
- tartóoszlop bontása (Ft/db): megszüntetendő tábla tartóoszlopának bontása, a visszabontott anyag
elszállításával, szükség esetén (amennyiben felhasználható) tárolásával [150 db]
- ideiglenes KRESZ-tábla kihelyezése vagy bontása (Ft/db): úthibák, egyéb veszélyek megjelölésére
szolgáló mobil tábla (műanyag talppal) kihelyezése vagy a hibaelhárítást követően a tábla elbontása [50
db]
- közterületi információs tábla kihelyezése (Ft/db): szabványos céljelölő tábla kihelyezése [25 db]
- tartóoszlop telepítése közterületi információs táblához (Ft/db): tartóoszlop kihelyezése a beton alaptest
költsége nélkül [50 db]
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- vezető oszlop kihelyezése (Ft/db): START műanyag „útszéljelző”, vezető oszlop kihelyezése földbe,
kétoldali EG fóliacsíkkal [100 db]
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek a teljes szerződéses időszakra
2. A biztonsági és forgalomtechnikai berendezések fenntartása:
- beton parkolásgátló elemek telepítése (Ft/db): beton parkolást gátló rézsűelemek telepítése. A rézsűelem
kibetonozása tetején kulé kavics szórással [100 db]
- fém parkolásgátló oszlopok telepítése (Ft/db): szinterezett acél parkolásgátló oszlop telepítése. Méretek:
d=76 mm h=1100 mm [10 db]
- lehajtható parkolásgátló keret telepítése (Ft/db): tüzihorganyzott acél, lehajtható, zárható parkolásgátló
keret telepítése. Méretek: 550*800 mm [2 db]
- beton terelőelem kihelyezése (Ft/fm): Unicity vagy New Jersey beton elem kihelyezése kb. 80 cm magas
[15 fm]
- szalagkorlát telepítése (Ft/fm): egyoldali acél szalagkorlát (4 m-es oszlopközzel) felszerelése [25 fm]
- szalagkorlát láb elhelyezése (Ft/db): egyoldali acél szalagkorlát (4 m-es oszlopközzel) tartóoszlopainak
kihelyezése [10 db]
- szalagkorlát lefuttatás készítése (Ft/db): acél szalagkorlát lefuttató végelem és fogadó alaptest készítése
[2 db]
- hajlított csőkorlát kihelyezése (Ft/db): hajlított csőkorlát kihelyezése szinterezett kivitelben. Méretek:
1400*900 mm, d=60 mm [10 db]
- sérült korlátok bontása (Ft/fm): sérült szalagkorlát ill. csőkorlát bontása, bontott anyag elhelyezésével [25
fm]
- sebességcsökkentő küszöb elemek kihelyezése (Ft/fm): előregyártott műanyag sebességcsökkentő
küszöb elemek kihelyezése 40 ill 60 mm magas, sárga és fekete színben [30 fm]
- burkolatprizmák telepítése (Ft/db): hóekézhető, fémvázas burkolatprizmák telepítése [10 db]
- burkolatra kerülő szennyeződés takarítása (Ft/m2): olajfolt felitatása, törmelék, sár letakarítása [50 m2]
3. Az útburkolati jelek fenntartása:
Közutak, parkolók burkolatjeleinek festése:
- Oldószeres útburkolatijel festés (Ft/m2): gépi illetve kézi festés, felújító és új jelek festése egyaránt [1000
m2]
- Thermoplasztik „tartós” útburkolatijel festés (Ft/m2): gépi illetve kézi festés, felújító és új jelek festése
egyaránt [600 m2]
- Útburkolati jelek eltávolítása (Ft/m2): burkolati jelek eltávolítása a szükséges technológiával
(szürke,fekete festéssel v. égetéssel v. marással) [50 m2]
Ajánlatkérőnek nem kötelezettsége a szerződés időtartama alatt a fent megjelölt teljes keretösszeg
kimerítése, ugyanakkor Ajánlatkérő vállalja, hogy a fent megjelölt keretösszeg legalább 70 %-ára
vonatkozóan egyedi megrendelést ad ki. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevő tudomásul
veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkérő felé semmilyen követeléssel nem
élhet. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban
adjon le egyedi megrendelést.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérői egyedi megrendelés esetén köteles az Ajánlatkérő által meghatározott
eseti határidőn belül a munkát elvégezni. Ajánlatkérő az eseti határidőt az elvégzendő feladat/munka
figyelembe vételével határozza meg a naptári napban.
Az Ajánlatkérő a Megrongálódott úttartozékok cseréje/pótlásának időtartamát (gyors reagálás) 48 órában
határozza meg. Az Ajánlattevő vállalhat az Ajánlatkérő által előrt 48 órás gyors reagálási időből levonandó
előteljesítési időt - minimum 0 óra - maximum 36 óra - (48 óra mínusz a vállalt előteljesítési idő), amely
értékelési szempont.
(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 szempont – 1 2.kötelezően előírt gyors reagálás esetében vállalt előteljesítési idő (órában, min.
0 óra- max 36 óra) 20
2 3. M/1 alapján a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 -max 24
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (átlag ár) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: 1. Nettó ajánlati ár: (mellékletben megjelölt munkanem
egységárainak átlaga)
2. A 2. értékelési szempontnál a kötelezően előírt (48 óra) gyors reagálás esetében vállalt előteljesítési
idő(órában, min. 0 óra- max 36 óra): a megrongálódott úttartozékok cseréje/pótlása órában megjelölve.
A legkedvezőbb ajánlati elem a legtöbb vállalt előteljesítési időben 36 óra. A legkedvezőtlenebb ajánlati
elem 0 óra, amelyre az Ajánlattevő 0 pontot ad.
Ajánlattevő a 36 órás vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot (100 pont) kapja,
azaz ajánlatkérő a 36 órát meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján.
3.Az M/1 alapján a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0–
max. 24 hó) A 3. értékelési szemponttal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdés
a) és b) pontjaiban foglaltak alapján, a) ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez
bemutatott szakemberre 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 AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
b) a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között
olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező,
az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni. Ugyanakkor a Kbt. 71. § (9a)
bekezdése alapján, ha az AK a 77. § (1) bek.e szerint meghatározta 1 ajánlati elem legkedvezőbb szintjét
és az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati
elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható
érvénytelenné és a Kbt. 71.§ (9) b) pontja nem alkalmazható.
2) A felhívás II. 2.7) pontjában a szerződés kezdő időpontja csak egy technikai jellegű információ, és a
szerződés kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésének a napja.
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)
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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
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:
23056 / 2021 (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: Üzemeltetési és ellenőrzési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft
Nemzeti azonosítószám: 10359264213
Postai cím: Gát Utca 4-10.
Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: palyazatok@magyarplastiroute.hu
Telefon: +36 24475275
Internetcím(ek): (URL) www.magyarplastiroute.hu
Fax: +36 24475276
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10359264213
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: 45360000
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:
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V.2.10)
V.2.11)

Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft
Nemzeti azonosítószám: 10359264213
Postai cím: Gát Utca 4-10.
Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10359264213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: úthálózat fenntartással kapcsolatos feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft
Nemzeti azonosítószám: 10359264213
Postai cím: Gát Utca 4-10.
Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
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E-mail: palyazatok@magyarplastiroute.hu
Telefon: +36 24475275
Internetcím(ek): (URL) www.magyarplastiroute.hu
Fax: +36 24475276
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10359264213
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: 15370099
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
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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: Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft
Nemzeti azonosítószám: 10359264213
Postai cím: Gát Utca 4-10.
Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10359264213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(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:
2022/01/06 (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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Tápióbicske Község Önkormányzata (0282/2022)
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: Tápióbicske Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730765213
Postai cím: Rákóczi Út 93.
Város: Tápióbicske
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2764
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herczegh Róbert
Telefon: +36 29421001
E-mail: kozbeszerzes.ekr@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tapiobicske.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001311222021/
reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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
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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:
Tápióbicskei Erdei Programközpont fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001311222021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tápióbicskei Erdei Programközpont komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú projekt keretén belül meglévő
épület korszerűsítése és egy új, 6 apartmanból álló, 24 fő befogadására alkalmas, könnyűszerkezetes
rönkfa-ház szállásépület kialakítása a rendelkezésre álló tervdokumentáció és építési engedély alapján.
Meglévő épület:
A meglévő épület hagyományos téglafalazatú, terméskő lábazatú, kontyolt nyeregtetővel rendelkező,
felújításra, korszerűsítésre szoruló épület. A korszerűsítéssel egyetemben részleges átalakítás történik a
teljesebb körű használhatóság érdekében.
A korszerűsítés során az alábbi munkálatok kerülnek elvégzésre:
- utcafronti három helyiség egybenyitása
- álmennyezet kialakítása
- meglévő konyha és zuhanyzó helyiség egybenyitása válaszfalbontásokkal
- padlóburkolat eltávolítása, új vasalt, szigetelt aljzatbeton, új kerámia padlóburkolat építése
- minden belső falfelület festése, előző festékréteg lekaparásokkal
- elektromos hálózat felújítása
- gázkazán cseréje, szükséges engedélyek megszerzésével
- külső homlokzati nyílászárók cseréje, kivéve utcafronti 3 erkélyajtó, melyek felújításra kerülnek
- utcafronti előtető szerkezetének, héjazatának, bádogozásának cseréje.
Aljzatképzés 8 cm vastagságban készül szerelőbeton betonacél háló erősítéssel, majd helyszínen kevert
betonból, merev aljzatra, 6 cm vastagságban készül aljzatbeton. Szigetelése 12 cm terhelhető hőszigetelő
lemez a padozat alá.
Hagyományos fa tetőszerkezet, gomba és láng mentesítve.
Bitumenes zsindelyfedés készítése szegezhető aljzatra.
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre.
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Bádogozások színes bevonatos alumínium lemezből.
Burkolatok mázas kerámiával.
Belső felületképzés szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű szilikát
falfestés két rétegben.
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablakok.
Gépészeti és elektromos felújítás.
Létesítendő épület:
Bruttó alapterülete 206,03 m2, hasznos alapterülete 171,79 m2. Helyiségek: közlekedő, takarítószertár, 6
apartman, mindegyike hálószoba, gardrób, fürdő, WC kialakítással.
Alapozás: 60 cm szélességű, 90 cm magas monolit beton sávalapok körben a hatroló teherhordó falak és a
közbenső teherhordó harántfal alatt.
Aljzatképzés: 15 cm kavicsfeltöltést követően 15 cm vastagságban szerelőbeton betonacél háló
erősítéssel, majd helyszínen kevert betonból, merev aljzatra 7cm vastagságban készül aljzatbeton.
Főfalak: 22 cm vtg. rönkfa fenyő.
Válaszfalak: CW fém vázszerkezetre készül szerelt válaszfal gipszkarton borítással, hőszigeteléssel.
Talajnedvesség elleni szigetelés oxidált bitumenes lemez, padlószigetelés expandált polisztirol
keményhab hőszigetelő lemez, födémszigetelés üveggyapot hőszigetelő filc.
Nyílászárók: beltéri tömör fenyőfa ajtók, kültéri 3 rétegű hőszigetelő üvegezésű, fenyő fa nyílászárók.
Ablakpárkány kívül alumínium, belül natúr fenyőfa.
Tető: beton cserép fedés alá fenyő tetődeszkázat.
Héjazat: egyenes vágású betoncserép.
Bádogozások színes bevonatos alumínium lemezből.
Kerámia burkolatok.
Belső felületképzés válaszfalakon diszperziós festés, belső főfalakon bio alapozóolaj, majd viaszolás.
Homlokzatképzés bio alapozóolaj, majd viaszolás.
Az épület körüli külső faltőjárdák kavicságyazatra fektetett 10 cm vastag monolit beton szerkezetek.
6 db parkoló kialakítása az ingatlanon belül.
Az új épületben elektromos fűtőpaneles fűtés kialakítása, elektromos használati vízmelegítő készülék
elhelyezése.
Az épület vízellátása fúrt kútról kerül biztosításra, a szennyvízelvezetés zárt szennyvízgyűjtő tartályba
történik.
Az új épületrészre 12 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése.
A meglévő és az új épületet összekötő 50 m2 felületű, beton térkőelemekkel borított járda kiépítése.
8 kamerából és asztali rögzítőből álló video megfigyelő rendszer kiépítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 183823376 (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: Tápióbicskei Erdei Programközpont fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45212100-7

További tárgyak:

45453100-8

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8
09331000-8
45233250-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2764 Tápióbicske, Felsőtápió 37.; hrsz: 0249/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Tápióbicskei Erdei Programközpont komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú projekt keretén belül meglévő
épület korszerűsítése és egy új, 6 apartmanból álló, 24 fő befogadására alkalmas, könnyűszerkezetes
rönkfa-ház szállásépület kialakítása a rendelkezésre álló tervdokumentáció és építési engedély alapján.
Meglévő épület:
A meglévő épület hagyományos téglafalazatú, terméskő lábazatú, kontyolt nyeregtetővel rendelkező,
felújításra, korszerűsítésre szoruló épület. A korszerűsítéssel egyetemben részleges átalakítás történik a
teljesebb körű használhatóság érdekében.
A korszerűsítés során az alábbi munkálatok kerülnek elvégzésre:
- utcafronti három helyiség egybenyitása
- álmennyezet kialakítása
- meglévő konyha és zuhanyzó helyiség egybenyitása válaszfalbontásokkal
- padlóburkolat eltávolítása, új vasalt, szigetelt aljzatbeton, új kerámia padlóburkolat építése
- minden belső falfelület festése, előző festékréteg lekaparásokkal
- elektromos hálózat felújítása
- gázkazán cseréje, szükséges engedélyek megszerzésével
- külső homlokzati nyílászárók cseréje, kivéve utcafronti 3 erkélyajtó, melyek felújításra kerülnek
- utcafronti előtető szerkezetének, héjazatának, bádogozásának cseréje.
Aljzatképzés 8 cm vastagságban készül szerelőbeton betonacél háló erősítéssel, majd helyszínen kevert
betonból, merev aljzatra, 6 cm vastagságban készül aljzatbeton. Szigetelése 12 cm terhelhető hőszigetelő
lemez a padozat alá.
Hagyományos fa tetőszerkezet, gomba és láng mentesítve.
Bitumenes zsindelyfedés készítése szegezhető aljzatra.
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre.
Bádogozások színes bevonatos alumínium lemezből.
Burkolatok mázas kerámiával.
Belső felületképzés szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű szilikát
falfestés két rétegben.
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablakok.
Gépészeti és elektromos felújítás.
Létesítendő épület:
Bruttó alapterülete 206,03 m2, hasznos alapterülete 171,79 m2. Helyiségek: közlekedő, takarítószertár, 6
apartman, mindegyike hálószoba, gardrób, fürdő, WC kialakítással.
Alapozás: 60 cm szélességű, 90 cm magas monolit beton sávalapok körben a hatroló teherhordó falak és a
közbenső teherhordó harántfal alatt.
Aljzatképzés: 15 cm kavicsfeltöltést követően 15 cm vastagságban szerelőbeton betonacél háló
erősítéssel, majd helyszínen kevert betonból, merev aljzatra 7cm vastagságban készül aljzatbeton.
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Főfalak: 22 cm vtg. rönkfa fenyő.
Válaszfalak: CW fém vázszerkezetre készül szerelt válaszfal gipszkarton borítással, hőszigeteléssel.
Talajnedvesség elleni szigetelés oxidált bitumenes lemez, padlószigetelés expandált polisztirol
keményhab hőszigetelő lemez, födémszigetelés üveggyapot hőszigetelő filc.
Nyílászárók: beltéri tömör fenyőfa ajtók, kültéri 3 rétegű hőszigetelő üvegezésű, fenyő fa nyílászárók.
Ablakpárkány kívül alumínium, belül natúr fenyőfa.
Tető: beton cserép fedés alá fenyő tetődeszkázat.
Héjazat: egyenes vágású betoncserép.
Bádogozások színes bevonatos alumínium lemezből.
Kerámia burkolatok.
Belső felületképzés válaszfalakon diszperziós festés, belső főfalakon bio alapozóolaj, majd viaszolás.
Homlokzatképzés bio alapozóolaj, majd viaszolás.
Az épület körüli külső faltőjárdák kavicságyazatra fektetett 10 cm vastag monolit beton szerkezetek.
6 db parkoló kialakítása az ingatlanon belül.
Az új épületben elektromos fűtőpaneles fűtés kialakítása, elektromos használati vízmelegítő készülék
elhelyezése.
Az épület vízellátása fúrt kútról kerül biztosításra, a szennyvízelvezetés zárt szennyvízgyűjtő tartályba
történik.
Az új épületrészre 12 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése.
A meglévő és az új épületet összekötő 50 m2 felületű, beton térkőelemekkel borított járda kiépítése.
8 kamerából és asztali rögzítőből álló video megfigyelő rendszer kiépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont építésvezető szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
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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: Tápióbicskei Erdei Programközpont 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: 2022/01/04 (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: General Architect Tervező és Generalkivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24955447213
Postai cím: Papp Károly Út 41.
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Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
Ország: Magyarország
E-mail: info.generalarchitect@gmail.com
Telefon: +36 303770991
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24955447213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 183747483
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 183823376
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)
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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: General Architect Tervező és Generalkivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24955447213
Postai cím: Papp Károly Út 41.
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24955447213
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10659461243
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461243
Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10795549213
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213
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:
2021/11/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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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:
2022/01/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (0423/2022)
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: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18159422242
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap László
Telefon: +36 303217150
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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
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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:
(PTS-299) zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001286562021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03200000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott friss zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése.
A jelen eljárás a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti több ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás
megkötésére irányul. A keretmegállapodásban részes ajánlattevők keretszáma minden rész esetében: 3.
A megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására a verseny újranyitását
(amennyiben csak 1 ajánlattevővel jön létre a meretmegállapodás, akkor írásbeli konzultációt) követő
szerződéskötéssel kerül sor, amelynek során a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi,
illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. Az ajánlattételi / konzultációra szóló felhívásban az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban
tett ajánlata kiegészítésére. A verseny újranyitása / konzultáció kizárólag az ajánlati árra vonatkozik. Az
ajánlattevő a verseny újranyitás / írásbeli konzultáció során a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos
vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot köteles tenni, az írásbeli konzultáció során tett
ajánlatához az ajánlattevő a konzultációra szóló felhívásban meghatározott határidőig kötve van. A
verseny újranyitás / konzultáció során benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján bírálja el.
Részajánlat az egyes teljesítési helyek vonatkozásában tehető:
1. rész: Balatonfüred
2. rész: Harkány
3. rész: Hévíz
a beszerzés mennyisége:
1. rész (Balatonfüred): 10 968 kg, 14 270 db, 150 csomó
2. rész (Harkány): 10 718 kg, 9 620 db, 1 775 csomó
3. rész (Hévíz): 17 335 kg, 30 370 db, 3 640 csomó
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A műszaki leírásban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett ajánlatkérő (AK) az
alapmennyiség 20 %-ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosult.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1596117 (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: (PTS-299) konzultáció 2. rész 202201 hó
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

03142500-3

További tárgyak:
03200000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése 2022. január hónapra
a beszerzés mennyisége: 884 kg, 810 db, 50 csomó
A műszaki leírásban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az alapmennyiség
20 %-ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosul, amely a keretmegállapodás teljes
futamidejére értelmezendő, azaz az egyedi szerződések esetében az egyedi szerződés futamidejére
megadott alapmennyiséghez viszonyított eltérés mértéke meghaladhatja a 20%-ot.
A szállítandó termékek részletes meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A műszaki leírásban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az
alapmennyiség 20 %-ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosul, amely a keretmegállapodás
teljes futamidejére értelmezendő, azaz az egyedi szerződések esetében az egyedi szerződés futamidejére
megadott alapmennyiséghez viszonyított eltérés mértéke meghaladhatja a 20%-ot.
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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:
II.2.1)
Elnevezés: (1) Balatonfüred
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03142500-3

További tárgyak:
03200000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Balatonfüredi Egészségügyi Központ, 8230 Balatonfüred, Mikes K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése 2022. január hónapra
a beszerzés mennyisége: 943 kg, 1 215 db, 5 csomó
A műszaki leírásban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az alapmennyiség
20 %-ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosul, amely a keretmegállapodás teljes
futamidejére értelmezendő, azaz az egyedi szerződések esetében az egyedi szerződés futamidejére
megadott alapmennyiséghez viszonyított eltérés mértéke meghaladhatja a 20%-ot.
A szállítandó termékek részletes meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A műszaki leírásban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az
alapmennyiség 20 %-ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosul, amely a keretmegállapodás
teljes futamidejére értelmezendő, azaz az egyedi szerződések esetében az egyedi szerződés futamidejére
megadott alapmennyiséghez viszonyított eltérés mértéke meghaladhatja a 20%-ot.
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: (3) Hévíz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

03142500-3

További tárgyak:
03200000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Hévízi Egészségügyi Központ, 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése 2022. január hónapra
a beszerzés mennyisége: 1 165 kg, 1 821 db, 155 csomó
A műszaki leírásban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az alapmennyiség
20 %-ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosul, amely a keretmegállapodás teljes
futamidejére értelmezendő, azaz az egyedi szerződések esetében az egyedi szerződés futamidejére
megadott alapmennyiséghez viszonyított eltérés mértéke meghaladhatja a 20%-ot.
A szállítandó termékek részletes meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A műszaki leírásban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az
alapmennyiség 20 %-ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosul, amely a keretmegállapodás
teljes futamidejére értelmezendő, azaz az egyedi szerződések esetében az egyedi szerződés futamidejére
megadott alapmennyiséghez viszonyított eltérés mértéke meghaladhatja a 20%-ot.
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
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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:
22869 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
24928 / 2021 (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: PTS-299 2. rész 202201 Rész száma: 1 Elnevezés: (PTS-299) konzultáció 2. rész 202201 hó
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: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Varga" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23551844202
Postai cím: Nárcisz Utca 34.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
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Ország: Magyarország
E-mail: vargaker@gmail.com
Telefon: +36 72412954
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23551844202
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: 554298
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
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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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: PTS-299 1. rész 202201 Rész száma: 2 Elnevezés: (1) Balatonfüred
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: 2021/12/31 (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: Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10531011420
Postai cím: Hévízi Út 130.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: baumann.csilla@zpluszd.eu
Telefon: +36 83515070
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10531011420
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: 486613
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 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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: PTS-299 3. rész 202201 Rész száma: 3 Elnevezés: (3) Hévíz
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
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V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/31 (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: Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10531011420
Postai cím: Hévízi Út 130.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: baumann.csilla@zpluszd.eu
Telefon: +36 83515070
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10531011420
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: 555206
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)
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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 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:
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:
2022/01/05 (éééé/hh/nn/)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

607

Az európai uniós, a 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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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0253/2022)
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: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377251
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 13819400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Honvédség Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: 15839819251
Postai cím: Mészáros Lázár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ruszin-Szendi Romulusz
Telefon: +36 14741209
E-mail: mh.pk@mil.hu
Fax: +36 14741209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosítószám: 15714132251
Postai cím: Újszász Utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dolányi Sándor
Telefon: +36 14012320
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelem.hu/alakulat/mh-anyagellato-raktarbazis.html
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A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
x 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: A Kbt. 5. § (1) b) pontja szerint
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központi beszerző szerv védelem terén
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:
Elektronikus jogtár szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000890702021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72268000-1
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részeként kiadásra kerülő Műszaki leírás 1. pontjában
meghatározott jogi adatbázis szolgáltatás biztosítás az alábbiak szerinti mennyiségben:
1. Jogtár szolgáltatás biztosítása belső hálózati környezetben (korlátlan számú felhasználó részére,
egyidejűleg legfeljebb 340 felhasználó hozzáférésének biztosításával (amennyiben a szolgáltatás
használatához szükséges, úgy telepítéssel és üzembe helyezéssel))
2. Jogtár szolgáltatás biztosítása önálló (Offline) munkaállomásokon (10 darab licensz)
3. Jogtár szolgáltatás biztosítása Internetes (online, webes) környezetben (korlátlan számú felhasználó
részére, egyidejűleg legfeljebb 50 felhasználó hozzáférésének biztosításával)
A fenti szolgáltatás biztosítása további 12 hónapos időtartammal meghosszabbítható a II.2.7) pontban
foglaltak figyelembe vételével.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49418939 (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: Elektronikus jogtár szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72268000-1

További tárgyak:

72320000-4

Kiegészítő szójegyzék

72416000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség honvédelmi
szervezetei.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részeként kiadásra kerülő Műszaki leírás 1. pontjában
meghatározott jogi adatbázis szolgáltatás biztosítás az alábbiak szerinti mennyiségben:
1. Jogtár szolgáltatás biztosítása belső hálózati környezetben (korlátlan számú felhasználó részére,
egyidejűleg legfeljebb 340 felhasználó hozzáférésének biztosításával (amennyiben a szolgáltatás
használatához szükséges, úgy telepítéssel és üzembe helyezéssel))
2. Jogtár szolgáltatás biztosítása önálló (Offline) munkaállomásokon (10 darab licensz)
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3. Jogtár szolgáltatás biztosítása Internetes (online, webes) környezetben (korlátlan számú felhasználó
részére, egyidejűleg legfeljebb 50 felhasználó hozzáférésének biztosításával)
A fenti szolgáltatás biztosítása további 12 hónapos időtartammal meghosszabbítható a II.2.7) pontban
foglaltak figyelembe vételével.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) 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 Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állás minimális szintje egy éves (12
hónapos) időszakra vonatkoztatva (szolgáltatási szint, százalékos mértékben) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó mindösszesen ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pont vonatkozásában Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Nyertes Ajánlattevő a
teljesítést a szerződés hatályba lépését követő hónap 1. napjától köteles megkezdeni.
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
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20107 / 2021 (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: Elektronikus jogtár szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Wolters Kluwer Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12643228243
Postai cím: Budafoki Út 187-189., A. épület, III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.takacs@wolterskluwer.com
Telefon: +36 14645437
Internetcím(ek): (URL) www.wolterskluwer.hu
Fax: +36 14645657
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12643228243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49418939
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 49418939
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Wolters Kluwer Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12643228243
Postai cím: Budafoki Út 187-189., A. épület, III. emelet
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12643228243
Hivatalos név: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10649321241
Postai cím: Montevideó Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10649321241
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:
2022/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (0453/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734453220
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krammer Tímea
Telefon: +36 92502100
E-mail: krammertimea@ph.zalaegerszeg.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.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)
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: 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:
Bontási munkák Zalaegerszeg Kis utca 4.
Hivatkozási szám: EKR001384352021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

616

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Zalaegerszeg, Kis utca 4. szám alatti ingatlanon lévő lakóépület elbontása és járulékos munkái
A bontási tevékenység megkezdése előtt a bontási területet el kell keríteni, kötelező a védőpalánkok
kiépítése különös tekintettel a nyugati oldali lakóingatlan gépkocsibejárójára, illetve a déli oldali utcai
gyalogos forgalomra tekintettel.
A bontási feladat az épület felső szerkezeti elemeinek bontása, azaz a tető bontása, a cserépfedés,
ácsszerkezet és bádogozás bontása, stukatúr födém, koszorúk és felmenő tartófalak bontása a lábazat
magasságáig, majd a lábazat magasságától lefelé eső szerkezetek elbontása lábazati falak, talajon fekvő
padló, pincefödém, pincefal, pincepadló és alapozás. Az ingatlanon számítani lehet elbontandó szikkasztó
aknára, melyet szakszerűen a terepszint magasságáig vissza kell tölteni és azt rétegesen tömöríteni.
A 2989 hrsz-ú ingatlanon az utcafronti (déli), valamint a társasház felöli (nyugati) valamint az iskola
felöli kerítés egy részének elbontása is szükséges. (kiviteli tervdokumentációban jelölve) A telek nyugati
oldalán az elbontott épület és kerítés helyett támfal megerősítéssel (lásd az iskola és a társasház
közötti telekhatáron már megépített kerítést és a bontás kiviteli tervet) kerítést kell építeni a társasház
kapubehajtójáig a meglévő kerítés magasságával megegyezően. A meglévő kerítések és az újonnan épülő
kerítéseknek összefüggő felületűnek kell lennie, átbújás lehetőségét meg kell szüntetni.
Az ingatlant a jelenlegi terepszintnek megfelelően törmelékmentesen kell a megbízó részére átadni. Az
ingatlanokon semmiféle építmény, illetve építési hulladék nem maradhat.
A tereprendezés során a területet úgy kell eligazítani, hogy az a jelenlegi csatlakozó terepszinthez,
törmelékmentesen igazodjon. A keletkező csapadékvíz területről történő kijutásának megakadályozásáról
gondoskodni szükséges.
A vállalkozó feladata az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-vel (röviden: Zalavíz Zrt.) együttműködve az
ivó és szennyvíz bekötővezetékek megszüntetésével kapcsolatos alábbi szerelési munkák Zalavíz Zrt.
munkatársával való elvégeztetése:
• gerincvezeték kiszakaszolása (ivóvíz),
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• rákötés feltárása, megfúróidom cseréje, ledugozása (ivóvíz),
• szolgáltatás helyreállítása, légtelenítés (ivóvíz, szennyvíz).
A fenti munkákhoz kapcsolódóan a vállalkozó feladatát képezi:
• a térköves útpálya bontása (ivóvíz, szennyvíz),
• munkagödör kiásása, visszatöltése (ivóvíz, szennyvíz),
• térkő helyreállítása (ivóvíz, szennyvíz).
A közművezetékekről (gáz, villany) való lecsatlakozások tekintetében úgy kell eljárni, hogy későbbiekben
a közművekre való visszacsatlakozás nem szükséges. A szolgáltatókkal történő egyeztetéseket követően
kezdhető meg ezen munkafolyamat. A megszüntetéssel kapcsolatos valamennyi munka az az ajánlattevő
feladata. (pl: munkagödör kiásás, stb)
A közművezetékek – víz, villany, gáz, csatorna, telefon, kábel tv – épületből történő kikapcsolását a bontási
tevékenység megkezdése előtt ellenőrizni szükséges.
A bontási munkák során figyelembe kell venni a szomszédban működő általános iskolát, óvodát és
bölcsődét. 7-8 óra valamint 16-17 óra időintervallumban - tekintettel ezen időszakban megnövekedett
gyalogos és jármű forgalomra - fokozott figyelemmel kell szállítással nem járó munkát végezni, szállítási
munka ezen időszakban nem végezhető.
A bontási munkákhoz kapcsolódó, esetlegesen szükséges ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítése,
valamint a gyalogos forgalom átterelése a túloldalra, ennek kitáblázása, biztonságos gyalogos forgalom
biztosítása a vállalkozó feladatát képezi, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése is a vállalkozó
feladata. A jelenlegi forgalomszabályozás szerint autóval megállni tilos a bontandó épület előtti szakaszon,
így a hulladék elszállítás, fel és lepakolás csak az ingatlan területén történhet.
Az ajánlat összegszerű meghatározásánál a kinyerhető anyagra az önkormányzat nem tart igényt,
annak értékét az árajánlat elkészítése során kérjük figyelembe venni. A szükséges területfoglalások
lebonyolítása az ajánlattevő vállalkozó feladata. A bontások során olyan technológiát kell alkalmazni, ami
a környező épületekben kárt nem okoz. A bontás a szomszédos építmény biztonságos használhatóságát
nem veszélyeztetheti, valamint a rendeltetésszerű használhatóságát nem korlátozhatja. Az okozott
kár megtérítése a bontást végző kizárólagos kötelezettsége. A közterület állapotát meg kell őrizni,
amennyiben kár keletkezik, helyre kell állítani. A munkaterületet a munkavégzés minden napján
balesetveszély-mentesen kell hátrahagyni.
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: 13373790 (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)
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Bontási munkák Zalaegerszeg Kis utca 4.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 4. Hrsz: 2989
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A bontási tevékenység megkezdése előtt a bontási területet el kell keríteni, kötelező a védőpalánkok
kiépítése különös tekintettel a nyugati oldali lakóingatlan gépkocsibejárójára, illetve a déli oldali utcai
gyalogos forgalomra tekintettel.
A bontási feladat az épület felső szerkezeti elemeinek bontása, azaz a tető bontása, a cserépfedés,
ácsszerkezet és bádogozás bontása, stukatúr födém, koszorúk és felmenő tartófalak bontása a lábazat
magasságáig, majd a lábazat magasságától lefelé eső szerkezetek elbontása lábazati falak, talajon fekvő
padló, pincefödém, pincefal, pincepadló és alapozás. Az ingatlanon számítani lehet elbontandó szikkasztó
aknára, melyet szakszerűen a terepszint magasságáig vissza kell tölteni és azt rétegesen tömöríteni.
A 2989 hrsz-ú ingatlanon az utcafronti (déli), valamint a társasház felöli (nyugati) valamint az iskola
felöli kerítés egy részének elbontása is szükséges. (kiviteli tervdokumentációban jelölve) A telek nyugati
oldalán az elbontott épület és kerítés helyett támfal megerősítéssel (lásd az iskola és a társasház
közötti telekhatáron már megépített kerítést és a bontás kiviteli tervet) kerítést kell építeni a társasház
kapubehajtójáig a meglévő kerítés magasságával megegyezően. A meglévő kerítések és az újonnan épülő
kerítéseknek összefüggő felületűnek kell lennie, átbújás lehetőségét meg kell szüntetni.
Az ingatlant a jelenlegi terepszintnek megfelelően törmelékmentesen kell a megbízó részére átadni. Az
ingatlanokon semmiféle építmény, illetve építési hulladék nem maradhat.
A tereprendezés során a területet úgy kell eligazítani, hogy az a jelenlegi csatlakozó terepszinthez,
törmelékmentesen igazodjon. A keletkező csapadékvíz területről történő kijutásának megakadályozásáról
gondoskodni szükséges.
A vállalkozó feladata az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-vel (röviden: Zalavíz Zrt.) együttműködve az
ivó és szennyvíz bekötővezetékek megszüntetésével kapcsolatos alábbi szerelési munkák Zalavíz Zrt.
munkatársával való elvégeztetése:
• gerincvezeték kiszakaszolása (ivóvíz),
• rákötés feltárása, megfúróidom cseréje, ledugozása (ivóvíz),
• szolgáltatás helyreállítása, légtelenítés (ivóvíz, szennyvíz).
A fenti munkákhoz kapcsolódóan a vállalkozó feladatát képezi:
• a térköves útpálya bontása (ivóvíz, szennyvíz),
• munkagödör kiásása, visszatöltése (ivóvíz, szennyvíz),
• térkő helyreállítása (ivóvíz, szennyvíz).
A közművezetékekről (gáz, villany) való lecsatlakozások tekintetében úgy kell eljárni, hogy későbbiekben
a közművekre való visszacsatlakozás nem szükséges. A szolgáltatókkal történő egyeztetéseket követően
kezdhető meg ezen munkafolyamat. A megszüntetéssel kapcsolatos valamennyi munka az az ajánlattevő
feladata. (pl: munkagödör kiásás, stb)
A közművezetékek – víz, villany, gáz, csatorna, telefon, kábel tv – épületből történő kikapcsolását a bontási
tevékenység megkezdése előtt ellenőrizni szükséges.
A bontási munkák során figyelembe kell venni a szomszédban működő általános iskolát, óvodát és
bölcsődét. 7-8 óra valamint 16-17 óra időintervallumban - tekintettel ezen időszakban megnövekedett
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gyalogos és jármű forgalomra - fokozott figyelemmel kell szállítással nem járó munkát végezni, szállítási
munka ezen időszakban nem végezhető.
A bontási munkákhoz kapcsolódó, esetlegesen szükséges ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítése,
valamint a gyalogos forgalom átterelése a túloldalra, ennek kitáblázása, biztonságos gyalogos forgalom
biztosítása a vállalkozó feladatát képezi, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése is a vállalkozó
feladata. A jelenlegi forgalomszabályozás szerint autóval megállni tilos a bontandó épület előtti szakaszon,
így a hulladék elszállítás, fel és lepakolás csak az ingatlan területén történhet.
Az ajánlat összegszerű meghatározásánál a kinyerhető anyagra az önkormányzat nem tart igényt,
annak értékét az árajánlat elkészítése során kérjük figyelembe venni. A szükséges területfoglalások
lebonyolítása az ajánlattevő vállalkozó feladata. A bontások során olyan technológiát kell alkalmazni, ami
a környező épületekben kárt nem okoz. A bontás a szomszédos építmény biztonságos használhatóságát
nem veszélyeztetheti, valamint a rendeltetésszerű használhatóságát nem korlátozhatja. Az okozott
kár megtérítése a bontást végző kizárólagos kötelezettsége. A közterület állapotát meg kell őrizni,
amennyiben kár keletkezik, helyre kell állítani. A munkaterületet a munkavégzés minden napján
balesetveszély-mentesen kell hátrahagyni.
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 6 hónapon felül (hónapban, minimum 0
hónap, maximum 6 hónap) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában;
maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű vállalkozási díj / 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 Magyarország Kormányának 1184/2020. (IV. 24.) Korm. határozata alapján MVP keretében a
GF/JSZF/815/5 (2020) iktatószámú Támogató Okirattal rendelkezik
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bontási munkák Zalaegerszeg Kis utca 4.
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: 2022/01/06 (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
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14213834220
Postai cím: Zrínyi M. Utca 95
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: intertefu@gmail.com
Telefon: +36 308381843
Internetcím(ek): (URL) www.inter-tefu.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14213834220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11653551
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13373790
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:
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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: MODERN-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25861778220
Postai cím: Lépcsősor Utca 24
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25861778220
Hivatalos név: INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14213834220
Postai cím: Zrínyi M. Utca 95
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14213834220
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:
2021/10/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
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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:
2022/01/06 (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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A Művelődés Háza és Könyvtára (0621/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: A Művelődés Háza és Könyvtára
Nemzeti azonosítószám: 15353531205
Postai cím: Eötvös Út 6.
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sajószegi Gábor
Telefon: +36 47311811
E-mail: info@amuvelodeshaza.hu
Fax: +36 47312812
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.amuvelodeshaza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Audiovizuális eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001762022021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32321200-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Audiovizuális berendezések szállítása, helyszíni szerelése, és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
Ajánlatkérő számára.
Az audiovizuális rendszer elemei: (1) Hang és vizuáltechnikai rendszer, (2) Ügyelői hang- és videórendszer,
(3) Csatlakozófelületek szerelvények; (4) Tervezés, kivitelezés, beüzemelés, átadás.
(1) Hang és vizuáltechnikai rendszer
2 db Vezeték nélküli mikrofon rendszer zsebadóval, csíptetős mikrofonnal
2 klt Vezeték nélküli mikrofon rendszer zsebadóval, headset mikrofonnal
2 klt Vezeték nélküli mikrofon rendszer kéziadóval
2 db Miniatűr csiptetős mikrofon
1 db Antennajel elosztó + tápegység
2 db UHF szélessávú passzív antenna
1 db Rack-be építő készlet
3 db Dinamikus énekmikrofon
7 db Dinamikus hangszermikrofon
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1 db Professzionális zenei bejátszó
1 db legalább 64 bemeneti és 40 kimeneti csatorna egyidejű kezelésére alkalmas digitális hangkeverő
1 db legalább 48 analóg szimmentrikus bemenetet és legalább 16 analóg szimmetrikus kimenetet fogadni
képes Digitális stagebox
1 db Zárt monitor fejhallgató
2 db Kétutas, aktív stúdió monitor hangsugárzó
1 db Access point
1 db Érintőképernyős távvezérlő
5 db Szélessávú hangsugárzó
2 db Kiegészítő mélyfrekvenciás hangsugárzó
2 db Szélessávú közeltéri hangsugárzó
1 db Digitális teljesítményerősítő beépített DSP-vel - a
1 db Digitális teljesítményerősítő beépített DSP-vel - b
2 db Monitor hangsugárzó - aktív
2 db Monitor hangsugárzó - passzív
1 db Kétcsatornás végerősítő
7 db Tartószerkezet szélessávú és kiegészítő mélyfrekvenciás hangsugárzókhoz
4 db Tartószerkezet monitor hangsugárzóhoz
10 db Gémes mikrofon állvány
5 db Alacsony gémes mikrofonállvány
5 db Passzív, egycsatornás DI-boksz
15 db Szerelt mikrofonkábel - a
10 db Szerelt mikrofonkábel - b
1 db Projektor
1 db Objektív - a
1 db Objektív - b
1 db Vetítővászon - a
1 db Vetítővászon - b
1 klt Hordláda objektívhez
1 db HDMI elosztó
(2) Ügyelői hang- és videórendszer
1 db Ügyelői központi mátrix
1 db Műsor- háttérhang illesztő
4 db Kommunikációs állomás
1 db Automata közönséghívó
1 db Headset a kommunikációs állomáshoz
4 db Gégecsöves Ledes lámpa
1 db Mikrofon előerősítő
1 db Műsorhang mikrofon
1 db 100V-os erősítő beépített keverővel
18 db Falra szerelhető dobozos hangsugárzó
4 db IP csőkamera
1 db Dekóder szerver
1 db Matrix switcher
4 db HDMI extender szett (adó + vevő)
4 db All in one PC
1 db Kontrol videomonitor
4 db Digital Signage kijelző
1 db Digital Signage vezérlő laptop
(3) Csatlakozófelületek szerelvények
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3 klt Padlóba épített csatlakozó felület (színházterem, előszínpad)
1 klt Oldalfali csatlakozó felület (színházterem)
5 db Oldalfali csatlakozó felület (porta, színpadi ügyelői pozíció, hangvezérlő, fényvezérlő, színpad)
1 klt Oldalfali csatlakozó felület (színházterem hangvezérlő)
1 klt Padlóba épített csatlakozó felület (színházterem, nézőtér)
1 db Padlóba épített csatlakozó felület (pódiumszínpad) – a
2 db Padlóba épített csatlakozó felület (pódiumszínpad) – b
1 db Asztali nyitott rack szekrény (színházterem)
1 ktg Hang és fényvezérlők munkafelületeinek átalakítása a technika igényének megfelelően, meglévő
bútorban (színházterem)
1 ktg Projektortartó szerkezet kialakítása a hangvezérlőben (színházterem)
1 ktg Ügyelői munkahely kialakítása (színházterem)
1 db Görgős 19" rack szekrény (színházterem technikai helyiség a színpadon)
(4) Kivitelezés, beüzemelés, átadás
1 ktg AV rendszerek kiviteli tervezése
1 klt Szerelési segédanyagok
1 ktg Helyszíni szerelési munkák
(Perifériák, rack-ek, csatlakozók szerelése, vezetékek bekötése, szerelvényezés)
1 ktg Központi egységek felprogramozása
1 ktg Rendszerbeüzemelés, tesztelés, ellenőrző mérések, próbaüzem
1 ktg Megvalósulási dokumentáció elkészítése
1 ktg Betanítás - leendő üzemeltetők betanítása két alkalommal, jegyzőkönyv készítése
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további
közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 . 3
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati biztosíték fizetési számlaszáma
A következő helyett:
11734169-15353531-1005
Helyesen:
11734169-15353531-10050006
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (3) bek-ben
foglaltaknak megfelelően. Közb.dok.elérése: Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bek megf az elj. dokt. EKR rendelet
szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltétele (M.1.) és annak előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak.
3. AK jelen közb eljt. az EKR rendelet alapján elektronikus úton bonyolítja. Vmennyi elj. cselekm.
lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum:
olvasható és nem szerkeszthető pdf, zip, xls. AK felhívja AT-k figyelmét az EKR rendelet 11. § (1)-(4) és (7) és
a 15. § (1) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 41/A.§ (1)-(6), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 65.§ (12) Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt.
68.§-ban foglaltakra.
4.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Előd lajstromszám: 00645;
5.Az ajánlathoz csatolni kell:
EKR-ben:
• Felolvasólap
• Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
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• Nyilatkozat kizáró okokról (Kbt.62.§ (1) bek. h)-k),m) pontokban meghatározott kizáró
okokra vonatkozó nyilatkozat)
• Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
• Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában)
• Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján)
• Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
• Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján - alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó
szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni
• Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárásról
• Nyilatkozat üzleti titokról
Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:
• Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)
• Együttműködési megállapodás (adott esetben)
• Meghatalmazás (közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti)
• Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről
• A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más
formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt – (adott esetben)
• Nyilatkozat referenciáról/Referenciaigazolás - M.1.
• Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében változásbejegyzési kérelem és a Cégbírósághoz
történő benyújtásáról való igazolás (adott esetben)
• Aláírási címpéldány (Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
- ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bek. 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-minta),
- NYILATKOZAT az egyes megajánlott műszaki termékekről MŰSZAKI AJÁNLAT,
- Audiovizuális rendszer KÖLTSÉGVETÉS excell file elekrtonikus formában és ajánlattevő által aláírt papír
alapú dokumentum formában,
- Megajánlott eszközök gyártói termékleírása vagy egyéb dokumentum.
Helyesen:
0. A jelen hirdetménymódosítással együtt az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
1. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (3) bek-ben
foglaltaknak megfelelően. Közb.dok.elérése: Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bek megf az elj. dokt. EKR rendelet
szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltétele (M.1.) és annak előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak.
3. AK jelen közb eljt. az EKR rendelet alapján elektronikus úton bonyolítja. Vmennyi elj. cselekm.
lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum:
olvasható és nem szerkeszthető pdf, zip, xls. AK felhívja AT-k figyelmét az EKR rendelet 11. § (1)-(4) és (7) és
a 15. § (1) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 41/A.§ (1)-(6), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 65.§ (12) Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt.
68.§-ban foglaltakra.
4.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Előd lajstromszám: 00645;
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5.Az ajánlathoz csatolni kell:
EKR-ben:
• Felolvasólap
• Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
• Nyilatkozat kizáró okokról (Kbt.62.§ (1) bek. h)-k),m) pontokban meghatározott kizáró
okokra vonatkozó nyilatkozat)
• Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
• Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában)
• Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján)
• Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
• Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján - alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó
szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni
• Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárásról
• Nyilatkozat üzleti titokról
Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:
• Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)
• Együttműködési megállapodás (adott esetben)
• Meghatalmazás (közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti)
• Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről
• A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más
formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt – (adott esetben)
• Nyilatkozat referenciáról/Referenciaigazolás - M.1.
• Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében változásbejegyzési kérelem és a Cégbírósághoz
történő benyújtásáról való igazolás (adott esetben)
• Aláírási címpéldány (Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
- ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bek. 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-minta),
- NYILATKOZAT az egyes megajánlott műszaki termékekről MŰSZAKI AJÁNLAT,
- Audiovizuális rendszer KÖLTSÉGVETÉS excell file elekrtonikus formában és ajánlattevő által aláírt papír
alapú dokumentum formában,
- Megajánlott eszközök gyártói termékleírása vagy egyéb dokumentum MŰSZAKI AJÁNLAT.
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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/12 (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:
0. A jelen hirdetménymódosítással együtt az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
Előzményhirdetmény száma: 26748/2021.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Apátfalva Község Önkormányzata (0481/2022)
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: Apátfalva Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726834206
Postai cím: Templom Utca 69
Város: Apátfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6931
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szekeres Ferenc
Telefon: +36 62520040
E-mail: apatfalva.polg@gmail.com
Fax: +36 62520040
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.apatfalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi csapadék -és belvízelvezetés Apátfalva
Hivatkozási szám: EKR001701582021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés építési munkákra vonatkozóan a „Belterületi csapadék -és belvízelvezetés Apátfalva
településen II.” című, TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00016 kódszámú projekt 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:
25938 / 2021 (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:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A következő helyett:
Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében
előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alkalmassági
követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell
benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit
alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit
Ajánlatkérő nem alkalmazza.
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy
jogelődje az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az
Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés)
származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen 50 millió Ft-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7)
bekezdése is irányadó.
Helyesen:
Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében
előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alkalmassági
követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell
benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit
alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit
Ajánlatkérő nem alkalmazza.
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy
jogelődje az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az
Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (mélyépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés)
származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen 50 millió Ft-ot.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7)
bekezdése is irányadó.
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
A következő helyett:
M.1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik
M..1.) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki
vezetés 3. rész a sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-VZ (vagy azzal
egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is
elfogad.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont
szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásbavétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb
ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Helyesen:
M.1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik
M..1.) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki
vezetés 3. rész a sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-VZ (vagy azzal
egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is
elfogad.
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Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont
szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásbavétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb
ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/13 (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:
Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatásra tekintettel
módosítja a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontját, az ajánlati dokumentáció 3. sz. mellékletét képező iratminta
és az árazatlan költségvetés dokumentumok tartalmát.
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, ha a kiegészítő tájékoztatást, annak
ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja
az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a változtatás jelentőségével.
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel az
ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, továbbá ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz
és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, így az ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6)
bekezdése és Kbt. 52. § (3) bekezdésének megfelelően, a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) és b) pontjai alapján
és az (5) bekezdésében foglalt megfelelő ajánlattételi határidő biztosítása és a megfelelő ajánlattétel
érdekében az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
A módosított közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő az EKR rendszerben az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen elérhetővé teszi a gazdasági szereplőnek
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Ároktő Község Önkormányzata (0340/2022)
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: Ároktő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725730205
Postai cím: Széchenyi Út 53/A
Város: Ároktő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3467
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Csizmadia Judit polgármester
Telefon: +36 49354102
E-mail: postmaster@aroktopm.t-online.hu
Fax: +36 49354203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.arokto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fejlesztések Ároktő településen
Hivatkozási szám: EKR001525302021
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:
Fejlesztések Ároktő településen az EFOP-2.4.1-16-2017-00064 projekt keretében.
4 lakásos társasház építése (1. rész)
2 lakásos társasház építése (2. rész)
1 szolgáltató központ építése (3. rész)
1 szolgáltató központ építése (4. rész)
Közösségi tér fejlesztés (5. rész)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
25259 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

636

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

637

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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok (a műszaki dokumentáció részét képező költségvetések) és az ajánlati
felhívás (AF IV.2.2. és IV.2.6. pontja) módosításának jogalapja és jogszerűsége a Kbt. 55. § (6) bekezdésének
megfelel.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Bócsa Község Önkormányzat (0477/2022)
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: Bócsa Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724825203
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 27
Város: Bócsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6235
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyási István
Telefon: +36 78453110
E-mail: imatyasi@t-online.hu
Fax: +36 78453110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bocsa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bócsai Birkózó és Labdarúgó Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: 18363405103
Postai cím: Kecskeméti Út 2
Város: Bócsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6235
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petróczi Balázs
Telefon: +36 209522428
E-mail: petbalazs53@gmail.com
Fax: +36 78453110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bocsa.hu/kategoria/c13-civil-szervezetek/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bocsa.hu/kategoria/c13-civil-szervezetek/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közösségi épületek korszerűsítése Bócsán
Hivatkozási szám: EKR001709522021
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:

45262690-4
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Ajánlatkérő az alábbi 2 részben várja az ajánlatokat:
1. rész: Falusi közösségi ház (6235 Bócsa, Óvoda köz 238/2 hrsz.) felújítása a rendelkezésre bocsátott
műszaki leírás és tervek alapján.
2. rész: Fischerbócsai közösségi ház (6235 Bócsa, II. Körzet 67. 554/1 hrsz.) felújítása a rendelkezésre
bocsátott műszaki leírás és a tervdokumentáció alapján.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
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:
25932 / 2021 (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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
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Dátum: 2022/01/12 (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 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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/12 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (0557/2022)
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 Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 17783305543
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
Telefon: +36 14633368
E-mail: halasz.katalin@bme.hu
Fax: +36 14633207
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BME "J" épület Komp. Közp. és Aut. rend. kivit.
Hivatkozási szám: EKR001707182021
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:
BME "J" épületének (1111 Budapest, Stoczek utca 6.) földszintjén megvalósuló Kompetencia Központ és
Autonóm rendszerek Nemzeti Labor irodái kialakításának generál szintű kivitelezési munkái kivitelei tervek
alapján
Részletesen: KD és Műszaki leírás
Rövidítések: Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ;
Ajánlattevő: AT;
Ajánlatkérő: AK;
2015. évi CXLIII törvény: Kbt.;
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.;
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet: EKRr.;
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD;
Ajánlati felhívás: AF;
Közbeszerzési dokumentumok: KD;
FAKSZ: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

643

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:
25669 / 2021 (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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

644

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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/14 (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 Kbt. 56. § (4) bekezdése rögzíti, hogy: „Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti
határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat
módosítja, az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.”
Módosítással érintett dokumentum:
Árazatlan költségvetés
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Cegléd Város Önkormányzata (0519/2022)
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: Cegléd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731230213
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gujka Attila
Telefon: +36 53511429
E-mail: gujka.attila@cegledph.hu
Fax: +36 53511406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cegled.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cegled.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Négy csoportszobás bölcsőde építése Cegléden
Hivatkozási szám: EKR001113132021
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:
Az Ajánlatkérő az „Önkormányzati tulajdonú bölcsödei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” című PM_BOLCSODEFEJLESZTES _2019 kódszámú pályázat keretei
között,négy csoportszobás bölcsőde építését kívánja megvalósítani Cegléden, határozott idejű vállalkozási
szerződések keretei között.
A tervezett épület földszintes, észak-kelet - dél-nyugati tájolású. Az építési telek alapterülete 7123 m2., a fő
épülettömeg befoglaló méretei:
12,40 m x 45,80 m. Fő részei a csoportszobák és azok kiszolgáló helyiségei két épületszárnyban kialakítva, a
központi épületrészben a személyzeti
helyiségek és a melegítőkonyha (Konyhatechnológiai dokumentáció szerint), ill. annak kiszolgáló
helyiségei. Az épület és a játszóudvar 56 gyermek és
10-12 fős személyzet részére készül.
A személyi és gépjármű bejárat a Harang utcai oldalon található. A személyi bejárattól és a gépjármű
parkolótól térkő burkolatú járda vezet az
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észak-nyugati főhomlokzaton elhelyezett bejáratokhoz. A 2 db, 2-2 csoportszobából álló gondozási
egységet külön-külön bejáraton keresztül
lehet megközelíteni. Az előtér-babakocsi tárolókból közvetlen az öltözőkbe lehet jutni, onnan elérhetőek
a csoportszobák és kiszolgáló helyiségeik. A két oldalsó épületrészben kapnak helyet a gyermekeket
kiszolgáló helyiségek (csoportszobák, öltöző, fürdő, raktárak, kerti mosdó-WC), a középső részben
pedig a személyzeti (irodák, takarítószer raktár-mosoda, teakonyha, öltöző-vizesblokk) és konyhahelyiségek.
Az irodák alkalmasak esélyegyenlőséget segítő műszaki tartalom telepítésére és ez irányú szakmai munka
végzésére.
A melegítő konyhához tartozó gazdasági bejárat és a hulladék mozgatására szolgáló bejárat a főbejáratok
között található.
A középső épületrészben a gyermekek és szülők, a konyhai személyzet és a gondozói személyzet által
használt helyiségcsoportokat egy hosszanti folyosó
köti össze, ill. választja el.
A csoportszobákból közvetlenül megközelíthetők a 2-2 csoportszoba részére közös, részben fix, részben
mobil fedésű teraszok, ezek alapterülete: fix
fedés 116 m2, mobil fedés 165 m2, összesen 281 m2. A teraszokról közvetlenül a játszóudvarba lehet jutni;
a játszóudvar mind a négy csoportszobát
kiszolgálja, összterülete 560 m2.
A beruházásra vonatkozó alapadatok:
Összes fűtött hasznos alapterület: 491,12 m2
Összes fűtetlen alapterület: 333,59 m2
Összes hasznos (fűtött és fűtettlen) alapterület: 824,71 m2 Telken belüli burkolt összfelület: 845,86 m2
Telek területe: 7123 m2
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, engedély), valamint
a tételes árazatlan költségvetés a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képezik.
Ajánlatkérő 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 ajánlattevő feladata.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a
továbbiakban: EKR)
igénybevételével folytatja le az eljárást. Az EKR használata regisztrációhoz kötött.
2) Konzultáció nélküli helyszíni bejárás időpontja:
2021.11. 24-én 09.30 órai kezdettel. Találkozási pont: Cegléd Város Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth
tér 1. bejárat előtt.).
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját .
4) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését .
5) Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tóth-Dóra Tímea 5000 Szolnok,
Damjanich u. 1. 1/3., lajstromszám: 01192
6) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.
7) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás szabályai
mellett a közbeszerzési
dokumentumban előírtak is irányadók.
8) Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben
továbbított dokumentumokra, az
EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint
képviselet esetén elektronikus
úton megtett nyilatkozatokra a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.
9) Közös ajánlattétel és konzorcium esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevők
egyetemleges felelősségvállalásáról szóló
nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztás leírását,
részesedésük %-os arányait, és a
képviseletre feljogosított cég illetve képviselőjének megnevezését is tartalmazó, egymás közötti
megállapodásának egy példányát.
10) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11) Ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek
csatolnia kell az ajánlatot aláíró
személy aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni
kell a cégkivonat szerint az
ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás egyszerű
másolati példányát.
12) Ha az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás
nyertesének visszalépése
esetén vele köt szerződést.
13) Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyeket a Kbt. vagy a közbeszerzési
dokumentáció kötelezően
előír.
14) Amennyiben az ajánlattevő ajánlat valamely részét üzleti titokká minősíti, köteles ajánlatához csatolni
a Kbt. 44. § (1) bekezdése
szerinti indokolást.
15) Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
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képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban
meghatározott alkalmassági
követelmények: SZ.1., P.1., M.1., M.2.
16) A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát
képező munkákra irányuló
150.000.000,- Ft/év és 50.000.000,- Ft/káresemény összegű Contractor's All Risks (C.A.R.) típusú
felelősségbiztosítás meglétének
igazolását .
17) A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint
értendő.
18) Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen
más devizában feltüntetett
értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB által
meghatározott deviza
középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza
középárfolyamot kell figyelembe venni.
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó
iratot közvetlenül a
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
19) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
ajánlattevő viseli.
20) Az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az
ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás kérést az EKR-ben lehet megtenni. A
kiegészítő tájékoztatást
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Az Ajánlatkérő tájékoztatja
az ajánlattevőket, hogy a
fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. munkanapig
beérkezett kiegészítő tájékoztatás
kérés megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében az
Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy
nem válaszolja meg a kiegészítő tájékoztatás kérést, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdését.
21) A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt. a hirdetmény feladásának napján hatályos
előírásai az irányadóak.
22) További részleteket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
23)Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B § (4) bekezdés 1. pont szerinti fogalmat érti.
24)Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet napi jelenlét mellett a
munkaterületen irányítja és az építési napló vezetését is ellátja.
25.) A korrigendumban a V.1.2) pont „A következő helyett” rovatai nincsenek összhangban a módosítandó
hirdetmény megjelölt pontjaival „A következő helyett” pontokban téves információk szerepelnek,
helyesen az eredeti ajánlattételi határidő 2021.12.10.-én 10.00 és helyesen a módosított ajánlattételi
határidő 2022.01.10-én 11.00 óra, továbbá helyesen az eredeti bontás időpontja 2021.12.10-én 12.00 óra ,
és helyesen a módosított bontás időpontja 2022.01.10-én 13.00 óra.
Helyesen:
1) Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a
továbbiakban: EKR)
igénybevételével folytatja le az eljárást. Az EKR használata regisztrációhoz kötött.
2) Konzultáció nélküli helyszíni bejárás időpontja:
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2021.11. 24-én 09.30 órai kezdettel. Találkozási pont: Cegléd Város Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth
tér 1. bejárat előtt.).
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját .
4) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését .
5) Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tóth-Dóra Tímea 5000 Szolnok,
Damjanich u. 1. 1/3., lajstromszám: 01192
6) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.
7) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás szabályai
mellett a közbeszerzési
dokumentumban előírtak is irányadók.
8) Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben
továbbított dokumentumokra, az
EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint
képviselet esetén elektronikus
úton megtett nyilatkozatokra a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.
9) Közös ajánlattétel és konzorcium esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevők
egyetemleges felelősségvállalásáról szóló
nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztás leírását,
részesedésük %-os arányait, és a
képviseletre feljogosított cég illetve képviselőjének megnevezését is tartalmazó, egymás közötti
megállapodásának egy példányát.
10) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11) Ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek
csatolnia kell az ajánlatot aláíró
személy aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni
kell a cégkivonat szerint az
ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás egyszerű
másolati példányát.
12) Ha az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás
nyertesének visszalépése
esetén vele köt szerződést.
13) Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyeket a Kbt. vagy a közbeszerzési
dokumentáció kötelezően
előír.
14) Amennyiben az ajánlattevő ajánlat valamely részét üzleti titokká minősíti, köteles ajánlatához csatolni
a Kbt. 44. § (1) bekezdése
szerinti indokolást.
15) Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban
meghatározott alkalmassági
követelmények: SZ.1., P.1., M.1., M.2.
16) A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát
képező munkákra irányuló
150.000.000,- Ft/év és 50.000.000,- Ft/káresemény összegű Contractor's All Risks (C.A.R.) típusú
felelősségbiztosítás meglétének
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igazolását .
17) A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint
értendő.
18) Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen
más devizában feltüntetett
értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB által
meghatározott deviza
középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza
középárfolyamot kell figyelembe venni.
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó
iratot közvetlenül a
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
19) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
ajánlattevő viseli.
20) Az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az
ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás kérést az EKR-ben lehet megtenni. A
kiegészítő tájékoztatást
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Az Ajánlatkérő tájékoztatja
az ajánlattevőket, hogy a
fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. munkanapig
beérkezett kiegészítő tájékoztatás
kérés megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében az
Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy
nem válaszolja meg a kiegészítő tájékoztatás kérést, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdését.
21) A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt. a hirdetmény feladásának napján hatályos
előírásai az irányadóak.
22) További részleteket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
23)Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B § (4) bekezdés 1. pont szerinti fogalmat érti.
24)Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet napi jelenlét mellett a
munkaterületen irányítja és az építési napló vezetését is ellátja.
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
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Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/10 (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 szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/02/10 (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:
előzményi hirdetmény száma: K.É. 21136/2021.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/06 (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
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Dunaújvárosi Egyetem (0513/2022)
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: Dunaújvárosi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308746207
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 1/a
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Naszári Tímea
Telefon: +36 25551200
E-mail: naszarit@uniduna.hu
Fax: +36 25551100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.uniduna.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: DUE - Szoftverek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001456132021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Dunaújvárosi Egyetem részére szoftverek beszerzése adásvételi szerződés keretében
1. rész: Ipari és oktatási célú CAD-CAM szoftvercsomagok:
- 1 db Ipari célú CAD-CAM szoftvercsomag:
• 3D gépészeti tervezési (CAD) csomag 2 db felhasználóra, 2 éves szoftverkövetéssel
• A megmunkálás-tervezési (CAM) csomag 2 db felhasználóra , 2 éves szoftverkövetéssel
• (CAM csomag betanítása 3 fő részére 24 óra/fő betanítás, magyar nyelven, személyesen vagy online)
- 1 db Oktatási célú CAD-CAM szoftvercsomag:
• 3D gépészeti tervezési (CAD) csomag, (3D CAD/VÉGESELEM szimulációs szoftver 200 db felhasználóra, 1
db hálózati kulccsal, 2 éves szoftverkövetéssel),
• 3D CAM (marás és esztergálás) csomag, 30 db felhasználóra, 1 DB HÁLÓZATI KULCCSAL, 2 éves
szoftverkövetés
2. rész Ultrahangos és örvényáramos szimulációs és elemző szoftver:
- 1 db Ultrahangos szimulációs szoftver, 1 db felhasználóra, 1 DB HARDVER KULCCSAL és 1 éves
szoftverkövetéssel
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- 1 db Örvényáramos szimulációs szoftver, 1 db felhasználóra, 1 db HARDVER KULCCSAL és 1 éves
szoftverkövetéssel
3. rész Ultrahangos vizsgálati tervező, modellező szoftver, 1 db felhasználóra, 1 db sorozatszámmal
történő aktiválás, 1 év szoftverkövetéssel
4. rész Anyagkiválasztási szoftver 1 db (10 db felhasználói hozzáféréssel), 1 éves szoftverkövetéssel, 1 fő
részére online, max. 4 óra betanítással
5. rész Mérnöki számítások automatizálása 25 db nevesített szoftver licence szoftverkövetéssel
(terméktámogatás + szoftverfrissítés) 1 év határozott időre
6. rész Valós eszközök és folyamatok optimalizálása és ellenőrzésére szolgáló szimulációs szoftver 5 db
örök szoftver licence, szoftverkövetéssel 1 év határozott időre, 25 órás mérnöki segítségnyújtás, min. 1fő,
munkanapokon online betanítással
7. Numerikus szimulációs szoftver szerkezetek optimalizálására 5 db szoftver licence szoftverkövetéssel 1
év határozott időre, 10óra /min. 1 fő munkanapokon online betanítással
A közbeszerzési dokumentumokban található gyártó- illetve típusmegjelölések a termékek jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján
történtek. Figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra a megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést
minden esetben érteni kell!
További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki követelmények,
szerződéstervezet) tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
26008 / 2021 (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
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Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/19 (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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

655

1. Ajánlatkérő tájékoztatja a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődést mutató gazdasági szereplőket, hogy az
ajánlattételi határidő meghosszabbítása mellett a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
specifikáció is módosításra kerül a kiegészítő tájékoztatás kérések következtében.
2.Előzmény hirdetmény: KÉ-26008/2021
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/06 (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
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Északi Agrárszakképzési Centrum (0571/2022)
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: Északi Agrárszakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15823254215
Postai cím: Semmelweis Utca 15
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Papp Mária
Telefon: +36 704329632
E-mail: papp.maria@eszc.hu
Fax: +36 42433425
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.easzc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tároló szín kialakítása, és útépítés
Hivatkozási szám: EKR001665402021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára
I. rész:
A tároló szín részei:
- A traktorok és munkaeszközeik tárolására szolgáló helyiség cca. 250m2 (10x25m) alapterületű, négy
oldalról zárt, 3 db motoros mozgatású kapuval ellátott helyiség. A kipufogógáz elszívásra alkalmas
berendezéssel, valamint világítással és áramvételi lehetőséggel kell ellátni.
- A zsákos vetőmag, műtrágya és egyéb input anyagok tárolására szolgáló helyiség cca. 100m2 (10x10m)
alapterületű, négy oldalról zárt, 1 db motoros mozgatású kapuval ellátott helyiség. Világítással és
áramvételi lehetőséggel kell ellátni.
- A fedett nyitott, bálázott alomanyag és szálas takarmány tárolására szolgáló helyiség cca. 100m2
(10x10m) alapterületű helyiség.
- Az épület acél tartószerkezetű, trapézlemez fal-, ill. tetőburkolattal, vasbeton lábazattal. A helyiségek
beton aljzattal készülnek.
Az épület befoglaló méretei 10,50x45,70m, nyugat-keleti irányú hossztengellyel.
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II. rész: Csapadékvíz elvezetés, útépítése
A területen belül az épület tetőfelületéről és a burkolatokról a csapadék a terven jelölt helyen megépítésre
kerülő nyílt szikkasztó árkokba kerül elvezetésre. A területen belül a közlekedési felületek aszfalt
burkolattal, míg a járdaburkolat térkő burkolattal készül. Ezen felületekről elfolyó a burkolatszéleken
kiépítésre kerülő padkafolyókával kerül elvezetésre a nyíltfelszínű szikkasztó árkokba
Tervezett pályaszerkezetek :
Belső utak (86 fm) : 6,0 cm vtg. AC-11 kopóréteg, 7,0 cm vtg. AC-22 kötőréteg, 20,0 cm vtg. Ckt-4
cementstabilizáció, alapréteg 3,0 cm M22 zúzottkő
- Tr 25,0 cm M80 zúzottkő alap
- Tömörített altalaj - Tr ≥ 93 % , E2 ≥ 70 MPa ≥ 93% , E2 ≥ 30 Mpa
Járda: 6 cm vtg. Térkő burkolat -3-5 cm vtg. Ágyazati anyag, 15 cm vtg. Hidraulikus kötőanyagú
stabilizációs alapréteg, 20 cm vtg. Talajjavító fagyvédő réteg
Az utak egyoldali lejtéssel készülnek majd – a külső oldalra lejtetve – figyelembe véve a vízelvezetési
lehetőséget.
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:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/01/10
Helyesen:
2022/01/17
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
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/17 (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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/17 (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 eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek. Az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdések
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz
és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt
módon az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja a következők szerint, amiről módosító hirdetményt
adott fel, és a módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról tájékoztatja a
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gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A közbeszerzési
dokumentumok műszaki tartalmát ajánlatkérő a a kiegészítő tájékoztatás kérésre tekintettel módosítja.
Eljárást megindító hirdetmény száma: 25.329/2021
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0565/2022)
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: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23083185244
Postai cím: Váci Út 133
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soltész Adrienn Erzsébet
Telefon: +36 17957869
E-mail: adrienn.soltesz@idomsoft.hu
Fax: +36 17950447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.idomsoft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.idomsoft.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: IT Security szoftverlicenszek
Hivatkozási szám: EKR001725762021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés tárgya és mennyisége:
3 db Burp Professional Subscription
1 db PhpED Personal License for individual developers with 1 year of free upgrades
1 db Proxifier Standard Edition Version 4 for Microsoft Windows PORTABLE
A beszerzés célja:
Burp Professional biztonsági tesztelő szoftver
Az IdomSoft Zrt. számára biztonsági tesztelői feladatok ellátására és sérülékenységi vizsgálatok
elvégzéséhez szükséges a Burp Professional licensz. A Burp Professional piacvezető szoftvertermék,
a webalkalmazások vizsgálatára és a tesztek automatizálására szolgál. Lehetőséget ad az OWASP
módszertan szerinti tesztelések elvégzésére (az NKI is eszerint végzi vizsgálatait), valamint automatikus
sérülékenységvizsgáló modult is tartalmaz. Az etikus hackerek körében az egyik legkedveltebb,
legismertebb eszköznek számít. Ajánlatkérő a Professional verzió funkcióit a napi munkavégzés során
folyamatosan használja.
PhpED Personal szoftver
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Az IdomSoft Zrt. számára fejlesztői és tesztelői feladatok ellátására szükséges a PhpED szoftvereszköz. Az
eszköz lehetővé teszi a PHP alapú szoftverfejlesztést, támogatja a hibák keresését és a szoftver tesztelését.
A Personal verzió tartalma lefedi az Ajánlatkérő számára szükséges funkciókat.
Proxifier Standard Edition szoftver
Az IdomSoft Zrt. számára biztonsági tesztelői feladatok ellátására és sérülékenységi vizsgálatok
elvégzéséhez szükséges a Proxifier szoftvereszköz. A Proxifier lehetővé teszi, hogy azon hálózati
alkalmazások (pld. browser, email, database, game, stb.), amelyek nem támogatják a proxy szervereken
keresztüli munkát, SOCKS vagy HTTPS proxy-n keresztül működjenek, s így a forgalom vizsgálata lehetővé
váljon.
Ajánlatkérő a Standard Edition funkcióit a napi munkavégzés során használja különböző szoftverek
biztonsági tesztelése során.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdésre vonatkozó hivatkozás:
Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű eszközt is elfogad a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
Ahol a műszaki leírásban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a közbeszerzés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása, jellegének, minőségének, egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés,
ezzel Ajánlatkérő eleget tett a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében meghatározott
előírásnak.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét
figyelembe véve, ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében használt megfogalmazást.
Ajánlatkérő a megfelelőség igazolása tekintetében továbbá felhívja a figyelmet a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben ajánlattevő „egyenértékű” terméket ajánl meg az egyenértékűséget az alábbiak szerint
szükséges igazolni:
• A műszaki leírásban foglaltaknak való megfelelés igazolásaként magyar nyelvű gyártói adatlapot
szükséges csatolni.
• A műszaki követelményekben meghatározott elvárásoknak való tételes megfelelést igazoló
dokumentumot szükséges csatolni. A megfelelés igazolásakor a dokumentumban tételesen jelezni kell,
hogy a gyártói dokumentációkon hol (oldalszám, bekezdés, vagy bármilyen hivatkozás, ami egyértelmű)
található az az információ, ami az egyenértékűséget egyértelműen igazolja, valamint a hivatkozott gyártói
dokumentációk publikus, online módon történő elérhetőségét is meg kell adni.
Nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti felhasználási jogot és a kapcsolódós szolgáltatásokat a
termékkulcs aktiválást követő 12 hónap időtartamra köteles biztosítani.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
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:
26238 / 2021 (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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/14 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Jászkisér Város Önkormányzataa (0503/2022)
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: Jászkisér Város Önkormányzataa
Nemzeti azonosítószám: 15732891216
Postai cím: Fő Út 7.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukácsi György
Telefon: +36 203730232
E-mail: palyazat@jaszkiser.hu
Fax: +36 57550120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszkiser.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde bővítése Jászkiséren (3)
Hivatkozási szám: EKR001655562021
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:
Ajánlatkérő a Jászkisér, Fő út 23. szám alatt található Városi Bölcsődét kívánja bővíteni a „TOP – 1.4.1–19
bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű pályázat keretében.
A meglévő épület hátsó kertre néző teraszának irányában létesül az új épületszárny, mely új csoportszobát
és annak kiszolgáló funkcióit foglalja magában. Mindemellett a meglévő épület oldalkertjére néző,
feltehetőleg utólagos bővítmény bontásra kerül, annak helyén új bővítmény épül. Az új épületszárny
a meglévő terasz kinyúlásán keresztül csatlakozik a meglévő épülethez, a fedett-nyitott terasz oldalsó
üvegezett térelhatárolást kap, így belső térré
módosul. Új terasz létesül az új szárny északi homlokzata előtt.
Fedett terasz: 54,69 m2
Bővítmény alapterülete: 202,91 m2, hasznos alapterület: 197,04 m2
A tetőfelület vízszintes vetületének növekménye: 57%.
Alapozás: A meglévő épület hagyományos falazott, esetleg beton sávalappal készült. A tervezett bővítés
a területről készült részletes talajmechanikai szakvélemény alapján rövid, fúrt beton cölöpalapozás. A
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tervezett alapozási sík -2,90 m a tervezett földszinti padlóvonal alatt. A meglévő épület alapozása és az új
épületrészek alapozása között dilatációs hézagot kell kialakítani.
Lábazat: A cölöpökre felfekvő, körülfutó monolit vasbeton lábazati gerenda készül.
Aljzatkialakítás: A lábazati gerendák tetejére kifutó 10cm vtg. monolit vasbeton aljzatlemez.
Talajnedvesség elleni szigetelés: Az újonnan épülő falak alatt, illetve a padlószerkezetben a monolit
vasbeton aljzatlemezen 2 réteg 4mm vtg. SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
szigetelés kerül
kialakításra.
Függőleges teherhordó szerkezetek: A meglévő épület falai falazott szerkezetűek, kisméretű tömör tégla,
illetve nagyméretű tömör tégla felhasználásával készültek. Az új külső teherhordó falak 38cm vastag, a
belső teherhordó falak 30cm vastag POROTHERM N+F vázkerámia falazóblokkból készülnek, a gyártó
útmutatása szerint falazva, kétoldalt vakolva. A meglévő és az új épületrészek csatlakozásánál teljes értékű
dilatációs hézagot kell kialakítani, majd azt takaró léccel elfedni.
Koszorú: A teherhordó falak tetején 30x30cm keresztmetszetű monolit vasbeton koszorú készül 8cm
kiegészítő hőszigeteléssel.
Vízszintes teherhordó szerkezetek, kiváltások
A főfalakban előre gyártott elem magas PTH S jelű előre gyártott vasbeton kiváltók kerülnek
beépítésre, a gyártó előírásainak megfelelő felfekvési felületekkel.
Az új födémszerkezet szerelt jellegű, borított fa gerendás kialakítású a fedélszék szerkezetével
összhangban.
Tetőszerkezet: A meglévő tető 30°-os dőlésszögű, kontyolt kialakítású, hagyományos szerkezetű
magastető.
Az új tető a meglévő kialakítását követve szintén 30°-os dőlésszögű, kontyolt kialakítású és hagyományos
szerkezetű. A keleti bővítmény és az új épületrész keskenyebb traktusa felett üres fedélszék készül, míg az
új szárny főállásai 3 állószékesek.
Héjazat: Az új épületrészek héjazata a meglévő épületéhez hasonló formavilágú beton- vagy kerámia
tetőcseréppel készül, a lécezés
alatt ellenléccel és páráteresztő alátét fóliával.
Válaszfalak: Az átalakítás során csak a meglévő épületben épülnek válaszfalak, melyek hagyományos 10
cm vastag vázkerámia válaszfallapokból falazott válaszfalak, kétoldali vakolattal.
Nyílászárók
A meglévő épületben az energetikai korszerűsítés során a nyílászárók cseréje megtörtént. Az újonnan
épülő épületrészek homlokzati nyílászárói korszerű, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készülő, fokozott
légzárású típus műanyag nyílászárók, amelyek fehér színben kerülnek kialakítása. A meglévő fedettnyitott, oszlopokkal körülvett előtér nyílászáró szerkezetekkel bezárásra kerül. A bővítményben található
belső ajtók szintén műanyag nyílászárók, fehér színben. A csoportszoba és a fürdető ajtajai félig üvegezett
kialakítással készülnek az átláthatósági követelményeknek megfelelően. A meglévő épületben a
kétszárnyú belső ajtók az akadálymentesség előírásainak megfelelő nyílászárókra lesznek cserélve. A
nyílászárókhoz rejtett tokos redőnyök lesznek elhelyezve, melyek biztosítják a megfelelő árnyékolást. A
csoportszoba és fürdető ablakai szúnyoghálókkal lesznek ellátva.
Falburkolatok: A falazott szerkezetek belső oldalvakolatán glettelés és 2 rtg. diszperziós falfestés készül. A
szerelt válaszfalak esetén gipszkarton tartóvázra rögzített gipszkarton borításon glettelés, valamint 2 réteg
diszperziós festés.
A csoportszobákban 1,30 m magasságig mosható falburkolatot kell kialakítani.
A vizes helyiségekben 2,10 m magasságig csempeburkolat készül. A nem csempézett fal és mennyezeti
felületeken 2 rtg. fehér diszperziós festés készül.
Mennyezetburkolat: A fa gerendás födém alsó síkján párazáró fólia réteg kerül beépítésre, melyen max. 60
cm
osztással 5x2,4 lécváz készül. A lécezésre 2rtg. tűzgátló gipszkarton borítás kerül, melyen glettelés és 2rtg.
diszperziós festés készül.
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Hőszigetelés: A homlokzati falazat külső légzáró vakolatán 12 cm vastagságú ásványi szálas hőszigetelés
készül rendszer saját üvegszövet háló erősítésű alapvakolattal, nemes vakolat felületképzéssel. A lábazat
16 cm zártcellás polisztirol hab hőszigetelést kap. A földszint feletti födém padlással fedett részén a
födém gerendái közé 15cm, azokon további 10 cm, összesen 25cm cellulóz hőszigetelés kerül befújásra.
A padlószerkezetben 12cm lépésálló ásványi szálas hőszigetelés kerül beépítésre. Az OTÉK 4. számú
melléklete alapján az ingatlanon elhelyezendő gépjárművek száma: 7 db,
kerekpártárolók száma: 6 db.
A tervezett beruházás keretében akadálymentesítés és megújuló energia (napelem) kialakítására is sor
kerül. Bővebb leírást a csatolt műszaki leírás tartalmaz.
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:
25584 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1)AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter
által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével bonyolítja
le. AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. Kr. 6. § (1) bekezdése alapján az EKR
használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A Kbt. 57. §
(2) bekezdése alapján az AK előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (KD) ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le
kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat letölteni.
2) Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. AT a 424/2017. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján
az Ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként
kitölteni.
4)AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű gazdasági szereplő esetén az ennek megfeleltethető dokumentum
(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
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2. 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;
3. AT-nek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési
eljárás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell továbbá a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
5)Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát
a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, a teljesítésre, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan.
7) AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. AK a hiánypótlás
vonatkozásában felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást, 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.
8) Ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződés hatálybalépéséről szóló ajánlattevői tájékoztatás
követő 30 napon belül összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség)
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési
felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 30.000.000,- Ft/káresemény és legalább 70.000.000,- Ft/év
mértékű felelősségbiztosításra. AT köteles ajánlatában nyilatkozatot benyújtani arról, hogy AT a szerződés
hatálybalépéséről szóló ajánlattevői tájékoztatás követő 30 napon belül összkockázatú kombinált építési
és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszti az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
9)Szakmai ajánlat:Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni
nem lehet.
10)AK tárgyi közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11)AK a felhívás III.1.3) pont M.1. és M.2.1 pontjában foglalt alkalmassági feltételeket és igazolásait a
minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.
12)AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy Nyertes AT a szerződéskötés időpontjára
rendelkezzen a 266/2013.(VII. 11.)Korm. rendelet szerinti MV-É szakirányú, vagy azzal egyenértékűnek
tekintett jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó
szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő a fent megjelölt szakemberrel a szerződéskötés
időpontjára rendelkezni fog. Amennyiben Nyertes AT a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a
fentiek szerinti érvényes (nyilvántartásba vett) jogosultsággal rendelkező szakemberrel,úgy az Nyertes AT
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és AK adott esetben
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel köti meg a
szerződést.
13)Teljesítési határidő számításának kezdő napja a munkaterület átadás-átvételének napja.
14)További információk a Közbesz. dokumentumokban.
15)AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.
16)AK helyszíni bejárást nem tart.
17)KD részeként kiadásra kerülő tételjegyzéken szereplő konyhatechnológiához kapcsolódó gépek,
berendezések beszerzése nem képezik jelen közbeszerzési eljárás részét,csak az árazatlan költségvetésben
szereplő tételek beárazását kéri AK.
18) FAKSZ: Sebestyén Klára 5100 Jászberény, Blénessy János u- 24/F (Lajtstromszám: 00419)
Helyesen:
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1)AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter
által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével bonyolítja
le. AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. Kr. 6. § (1) bekezdése alapján az EKR
használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A Kbt. 57. §
(2) bekezdése alapján az AK előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (KD) ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le
kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat letölteni.
2) Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. AT a 424/2017. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján
az Ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként
kitölteni.
4)AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű gazdasági szereplő esetén az ennek megfeleltethető dokumentum
(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
2. 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;
3. AT-nek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési
eljárás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell továbbá a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
5)Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát
a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, a teljesítésre, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan.
7) AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. AK a hiánypótlás
vonatkozásában felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást, 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.
8) Ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződés hatálybalépéséről szóló ajánlattevői tájékoztatás
követő 30 napon belül összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség)
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési
felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 30.000.000,- Ft/káresemény és legalább 70.000.000,- Ft/év
mértékű felelősségbiztosításra. AT köteles ajánlatában nyilatkozatot benyújtani arról, hogy AT a szerződés
hatálybalépéséről szóló ajánlattevői tájékoztatás követő 30 napon belül összkockázatú kombinált építési
és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszti az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
9)Szakmai ajánlat:Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni
nem lehet.
10)AK tárgyi közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
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11)AK a felhívás III.1.3) pont M.1. és M.2.1 pontjában foglalt alkalmassági feltételeket és igazolásait a
minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.
12)AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy Nyertes AT a szerződéskötés időpontjára
rendelkezzen a 266/2013.(VII. 11.)Korm. rendelet szerinti MV-É szakirányú, vagy azzal egyenértékűnek
tekintett jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó
szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő a fent megjelölt szakemberrel a szerződéskötés
időpontjára rendelkezni fog. Amennyiben Nyertes AT a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a
fentiek szerinti érvényes (nyilvántartásba vett) jogosultsággal rendelkező szakemberrel,úgy az Nyertes AT
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és AK adott esetben
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel köti meg a
szerződést.
13)Teljesítési határidő számításának kezdő napja a munkaterület átadás-átvételének napja.
14)További információk a Közbesz. dokumentumokban.
15)AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.
16)AK helyszíni bejárást nem tart.
17)KD részeként kiadásra kerülő tételjegyzéken szereplő konyhatechnológiához kapcsolódó gépek,
berendezések beszerzése nem képezik jelen közbeszerzési eljárás részét,csak az árazatlan költségvetésben
szereplő tételek beárazását kéri AK.
18) FAKSZ: Sebestyén Klára 5100 Jászberény, Blénessy János u- 24/F (Lajtstromszám: 00419)
Módosítás: A KD részeként kiadott árazatlan költségvetés módosítása (főösszesítő, építész).
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
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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:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/06 (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
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Kőröshegy Község Önkormányzata (0514/2022)
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: Kőröshegy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731735214
Postai cím: Petőfi S. Utca 71.
Város: Kőröshegy
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8617
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marczali Tamás
Telefon: +36 302684749
E-mail: marczalitamas@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://koroshegy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://koroshegy.hu/
Hivatalos név: Kereki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15400987114
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 64.
Város: Kereki
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8618
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csicsai László Viktor
Telefon: +36 208041357
E-mail: pgmh@kereki.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kereki.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kereki.hu/
Hivatalos név: Szántód Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15570781214
Postai cím: Iskola Utca 9.
Város: Szántód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vizvári Attila
Telefon: +36 309053015
E-mail: szantod@enternet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szantod.hu/
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A felhasználói oldal címe (URL): https://szantod.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006-kerékpárút fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000657862021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése” vállalkozási
szerződés keretében.
I.részajánlati kör: 1 - Szántód kerékpárút fejlesztés (kerékpárút építés)
II. részajánlati kör: 2 - Kőröshegy kerékpárút fejlesztés ( csatorna, kerékpárút építés, útszélesítés, hídépítés)
III. részajánlati kör: 3- Kereki kerékpárút fejlesztés (I) (kerékpárút építés)
IV. részajánlati kör: 4- Kereki csatorna, útszélesítés (csatorna és útszélesítés)
V. részajánlati kör: 5- Kereki kerékpárút fejlesztés (II) (kerékpárút építés)
A Vállalkozó feladatát a 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben,
a 2015. évi CXLIII. törvényben foglaltaknak, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, továbbá a
275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően köteles ellátni. A Vállalkozó szavatolja, hogy
tevékenységét a mindenkori érvényben lévő hazai törvények, szabványok, előírások figyelembe vétele
mellett végzi.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a
szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés
esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű
teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki
dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki
dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat
a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt
ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében
nem
nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki
engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi
szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások
az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak.
Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy
a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
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szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő
a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely során a beépítésre
kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában
megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről
állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka valamennyi részajánlati körben
engedélyköteles.
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:
24412 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
25410 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
00004 / 2022 (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:
2022/01/25
Helyesen:
2022/01/28
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2022/01/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/28 (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
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (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 a) pontja, mivel az ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ban meghatározottak szerint
időben kérte, nem tudja az előírt határidőben teljesíteni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/06 (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
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (0506/2022)
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: Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: AntalEva@mnv.hu
Fax: +36 12374136
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Budapesti Honvéd Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91682792
Postai cím: Dózsa György Út 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergely István
Telefon: +36 17911555
E-mail: honved@honved.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honved.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BHSE atlétika és kajak-kenu épületeinek energetika
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

45000000-7
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Feladatok:
- építészeti átalakítások;
- épületgépészeti átalakítások;
- a fentiekhez kapcsolódó villamos átalakítások.
az 1. rész (atlétika épület) tekintetében:
1. a futófolyosó kopolit üvegezés cseréje 606 m2 felületen
2. tetőszigetelés beépítése új tető rétegrenddel 2010 m2
3. homlokzati szigetelés 1811 m2
4. a fűtési hőközpont csővezetékek szigetelése összesen 756 fm-en
az 1. rész tekintetében:
• beléptető rendszer kiépítése
• kültéri lámpatestek felszerelése
• kamera- és riasztórendszer fejlesztése (meglévő rendszerbe integrálva)
az 2. rész (kajak-kenu épület) tekintetében:
1. a tervezett új ablakok mérete a jelenlegi előzőleg nem cserélt fa ablaknyílások méretével kalkulálandó,
az összes ablakfelület így 19,5 m2-re adódik.
2. a jelenleg fa szerkezetű fémkeretes, rossz hőszigetelésű ajtó helyére új, műanyagkeretes nyílászáró
kerül. Illetve a hátsó átjárók ajtónyílásaiba is új műanyag nyílászáró kerül. Cserélendő felület: 17,0 m2
3. a teljes homlokzati hőszigetelő rendszer: 663,40 m2.
4. padlásfödém részleges korszerűsítése 83,65 m2-es területet foglal magában.
5. 42 db 335Wp-os napcella felszerelése
6. meglévő szellőzőrendszer korszerűsítése: becsült szigetelendő felület: 24 m2.
7. szerkezet korszerűsítéssel érintett felületek kimutatása:
a. falszerkezet 663,4 m2
b. ablakszerkezetek 19,5 m2
c. padlásfödém 83,65 m2
d. ajtószerkezetek 17,0 m2
Összesen: 783,55 m2
a 2. rész tekintetében:
• kamerarendszer kiépítése
• riasztórendszer kiépítése
• álmennyezet építése ’F13 Folyosó’ 64,40 m2 (szerelőnyílással)
Közös Ajánlatkérők a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása,
illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében
történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata.
A részletes leírást a műszaki leírás, a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.
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:
14325 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
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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 . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Meghívásos eljárás:
A következő helyett:
Helyesen:
Nem
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:
IV . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Versenypárbeszéd:
A következő helyett:
Helyesen:
Nem
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:

Kiegészítő szójegyzék
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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:
. .
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 . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Innovációs partnerség:
A következő helyett:
Helyesen:
Nem
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V.2.4

Kiegészítő szójegyzék
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Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
A következő helyett:
209436107
Helyesen:
196167979
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V.2.4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A szerződés/rész végleges összértéke:
A következő helyett:
219014293
Helyesen:
209436107
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék
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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:
V.2.4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
A következő helyett:
72149330
Helyesen:
76010163
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V.2.4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés/rész végleges összértéke:
A következő helyett:
79880680
Helyesen:
72149330
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:

Kiegészítő szójegyzék
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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:
. .
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:
2022/01/06 (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
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Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0354/2022)
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: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23376159242
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
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési és karbantartási anyagok beszerzése 2022.
Hivatkozási szám: EKR001609082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő épületeinek üzemeltetéséhez, karbantartásához és saját rezsis beruházásaihoz szükséges
építési és karbantartási anyagok beszerzése adásvételi keretszerződés alapján.
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:
24791 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

684

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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az 1. rész (Építési anyagok) árazatlan költségvetéseit módosítja, és a 2438-2439 sorszámú
tételeknél az fm mértékegységet, a 2582-2587 sorszámú tételeknél az m2 mértékegységet adja meg.
A Közbeszerzési dokumentáció 2. számú melléklete szerinti árazatlan költségvetés módosítását ajánlatkérő
az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
Az ajánlati felhívás módosításával összhangban szükségessé vált a Közbeszerzési Dokumentáció I.
Útmutató az ajánlattevő számára 8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ pontjának módosítása.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Országos Kórházi Főigazgatóság (0577/2022)
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: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár András
Telefon: +36 13561522
E-mail: huszar.andras@okfo.gov.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://okfo.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balabit szoftverlicencek és terméktámogatás
Hivatkozási szám: EKR001741212021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Balabit szoftverlicencek és terméktámogatási szolgáltatások megújítása
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
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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 a közbeszerzési eljárást visszavonja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szabadkígyós Község Önkormányzat (0301/2022)
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: Szabadkígyós Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15725589204
Postai cím: Kossuth Tér 7
Város: Szabadkígyós
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5712
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zatykó Katalin
Telefon: +36 703308132
E-mail: jegyzo@szabadkigyos.hu
Fax: +36 66247185
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szabadkigyos.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://szabadkigyos.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szabadkígyós-Turisztikai helyszínek fejlesztése I.
Hivatkozási szám: EKR001716922021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Kulturális-, ökoturisztikai- és örökségi helyszínek fejlesztése Szabadkígyóson” című TOP-1.2.1-16BS1-2021-00014 azonosítószámú projekt keretében kerülnek megvalósításra a tervezett beruházások,
melyek leromlott állapotú épületeket érintenek.
A beruházás három, egymástól elkülöníthető fejlesztésből, felújításból áll, mely területileg is különböző
helyeken található így Ajánlatkérő a fejlesztéseket részekre bontotta:
1. rész - Helytörténeti kiállító felújítása
A tervezett felújítással érintett épület adatai:
épület hasznos alapterülete a felújítás után:
Földszinti rész: 221,13 m2
Tornác + pince (fsz. rész) 53,02 m2
összesen: 274,15 m2
Pince 50,96 m2
Szolgálati lakás 72,72 m2
2. rész - Kocsimúzeum felújítása
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A tervezett felújítással érintett épület adatai:
- épület hasznos alapterülete: 832,78 m2.
- építménymagasság: 3,35 m2 &#61603; 6,50 m - felújítás során nem változik,
- épületmagasság: 3,35 m,
- ereszmagasság: +3,31 m,
- gerincmagasság: +8,11 m,
- szintterület sűrűség: 0,099 &#61603; 0,3 felújítás során nem változik,
- telek (épület) beépített alapterülete: 999,56 m2,
3. rész - Régi posta épületének felújítása
A tervezett felújítással érintett épület adatai:
- épület hasznos alapterülete: 172,42 m2.
- építménymagasság: 3,80 m &#61603; _7,50 m - felújítás során nem változik,
- épületmagasság: 3,80 m,
- ereszmagasság: +3,80 m,
- gerincmagasság: +7,78 m,
- szintterület sűrűség: 0,136 &#61603; _1,20 felújítás során nem változik,
- telek beépített alapterülete:
felújítással érintett épület 221,86 m2,
meglévő épület 42,5 m2,
beépített alapterület mindösszesen: 264,36 m2,
Valamennyi rész építési engedélyhez vagy jóváhagyáshoz, bejelentéshez nem kötött építési, kivitelezési
tevékenységeket tartalmaz.
A további információkat az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza
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:
26243 / 2021 (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
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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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Tájékoztatom, hogy „Szabadkígyós-Turisztikai helyszínek fejlesztése I.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosítja az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentációt.
kiegészítve a 2021.01.05. napján "Egyéb kommunikációs" eljárási cselekményben leírtakat.
TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 1.sz. MÓDOSÍTÁSÁNAK
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
Tisztelt Gazdasági szereplők!
Szabadkígyós Község Önkormányzata Ajánlatkérőhöz 2022.01.06. napján kiegészítő tájékoztatás
kérés érkezett az 1. rész tekintetében. Ezen kiegészítő tájékoztatás kérés Ajánlatkérő által 2022.01.05.
napján indított eljárási cselekményeket követően érkezett, melyben tájékoztatta Ajánlatkérő „Egyén
kommunikációs” eljárási cselekményben, illetve hirdetmény/korrigendum feladásával gazdasági
szereplőket az ajánlattételi határidő 2022.01.12.-ről 2022.01.14.-re történő módosításáról és a 3.részben
érintett javított költségvetés feltöltéséről. Tekintettel a kiegészítő tájékoztatás kérés beérkezésére és a
válaszok előkészítésére az ajánlattételi határidőt az alábbiak szerint módosítja ajánlatkérő:
(ajánlattételi felhívás)
Eredeti:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2022.01.12. 10:00 óra/perc
1.sz. Módosított:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2022.01.21. 10:00 óra/perc
(ajánlattételi felhívás)
Eredeti:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2022.01.12. 12:00 óra/perc
1.sz. Módosított:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2022. 01.21. 12:00 óra/perc
Tájékoztatom, hogy jelen cselekményben leírtak szerint az ajánlattételi felhívás – és a közbeszerzési
dokumentumok – egyéb pontjai nem változtak a 2022.01.05. napján megküldött tájékoztatóban (egyéb
kommunikációs eljárási cselekményben) leírtakhoz képest, így ajánlatkérőnek azon tájékoztatás során
megküldött költségvetés figyelembe vételével kell elkészíteniük ajánlatukat a 3.rész tekintetében.
Gyula, 2022. 01.07.
Beleznai Róbert
FAKSZ
lajstromszám
00501
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (0409/2022)
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: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730916213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pál Hajós Zsófia
Telefon: +36 24505533
E-mail: hajos.zsofia@szigetszentmiklos.hu
Fax: +36 24505500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetszentmiklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút felújítása PM_KEREKPARUT_2018/52
Hivatkozási szám: EKR001022742021
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:
Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés keretén belül, kerékpárút felújításának munkáira az M0
híd és Szigetszentmiklós közigazgatási határa közötti szakaszra vonatkozóan (kivéve a "Szigetszentmiklós
meglévő, 5101 J. úti II. Rákóczi Ferenc út - M0 északi oldali csomóponti ágak jelzőlámpás csomópontjának
körforgalommá történő átépítése" című nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
által érintett területeket).
A felújítandó kerékpárút Szigetszentmiklós É-Ny részén, a település határán, a II. Rákóczi Ferenc út mentén
található, mely két szakaszból áll:
1. Vegyes használatú út (0+000,00 – 0+113,06) 3,5 m szélességben kerül felújításra, ahol a kerékpáros
közlekedést kerékpáros nyom biztosítja
2. Gyalog- és kerékpárút II. (0+000,00 – 0+530,36) szakaszon alapvetően elválasztás nélküli gyalog- és
kerékpárút 2,75 m szélességben kerül felújításra.
A felújítást az iUtak Mérnökiroda Kft. IU 02-04/2016 számú tervei alapján kell elvégezni. A felújítandó
kerékpárút 643,42 méter hosszúságú és cca. 1854 m2 felületű, mely a 8012 hrsz. ingatlan és
Szigetszentmiklós város közigazgatási határa között helyezkedik el a 0209/5; 0209/6 hrsz földterületeken.
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Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és közútkezelővel való egyeztetése, jóváhagyatása a
nyertes ajánlattevő feladata.
Az ideiglenes forgalmi rendet a közútkezelői hozzájárulásban leírtaknak megfelelően kell kialakítani, amely
eltérhet a műszaki tartalomban szereplő forgalmi rendtől. Minden esetben a közútkezelői hozzájárulásban
foglaltakat kell véglegesnek tekinteni.
A Magyar Közút hozzájárulását és közműnyilatkozatokat az Ajánlatkérő beszerezte, azok
rendelkezésre állnak, az azokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A hozzájárulásokban és a
közműnyilatkozatokban foglaltak betartása, megvalósítása nyertes ajánlattevő feladata.
Közműnyilatkozatok alapján az Invitel Zrt. távközlési kábeleinek védőcsőbe helyezése szükséges a szilárd
burkolattal érintett szakaszok alatt (kb. 150 m hosszon).
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:
. .
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
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Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/20 (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 a Kbt. 52. § (4) a) pontja alapján hosszabbítja meg az ajánlattételi határidőt, mert a
kiegészítő tájékoztatást nem tudja az előírt határidőben teljesíteni. A közbeszerzési dokumnetáció
egyebekben nem került módosításra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (0421/2022)
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: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733658218
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szombathely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szombathely.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szombathely-Vép kerékpárút megépítése
Hivatkozási szám: EKR001391752021
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 TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 projekt azonosító számú „Szombathely és Vép településeket összekötő
kerékpárút megépítése” című projekt során egyoldali, 1717,9 m hosszú, kétirányú kerékpárút megépítése
a kiviteli tervek alapján.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24226 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
25419 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
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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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/18 (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:
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Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/18 (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:
A közbeszerzési eljárásban a költségvetési kiírás (árazatlan költségvetés) módosításra került.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szomor Község Önkormányzata (0525/2022)
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: Szomor Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730019111
Postai cím: Szabadság Tér 8
Város: Szomor
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2822
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy György
Telefon: +36 34580530
E-mail: polgarmester@szomorkozseg.hu
Fax: +36 34580530
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szomorkozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szomor-csapadékvíz elvezetése I. ütem
Hivatkozási szám: EKR001422492021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szomor Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések c. pályázati felhívásra benyújtott, „Szomor település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
I. ütem ” (TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00022) c. projekt keretében támogatásban részesült. A projekt célja
Szomoron a Szent Mihály, Fényeskert, Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor és Zsámbéki utcák,
valamint a Gyermelyi és a Pesti út találkozás közötti településrész csapadék-víz elvezetési problémáinak
megoldása.
A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer végső befogadójaként a tervezési területen a községen belül
191/4 helyrajzi számon nyilvántartott, körülbelül 2,4 km hosszú, időszakos vízfolyásként fennálló Szomorivízfolyás szolgál.
A kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint a vízjogi
létesítési engedély rendelkezésre áll.
HELYSZÍN
Pesti út bal oldal 1 (2-0-0) 191/3
Levezető árok (1-1-0) 192
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193/1
194/5
197
191/3
191/2
191/1
Pesti út bal oldal (2-1-0) 191/3
Pesti út jobb oldal 2 (1-2-0) 191/1
Pesti út jobb oldal (1-0-0) 191/1
Zsámbéki út b. o. (3-0-0) 178/1
Zsámbéki út j. o. (4-0-0) 178/1
Petőfi Sándor u. (5-0-0) 62
Vörösmarty út (6-0-0) 87
ELVÉGZENDŐ FELADAT:
A település csapadékvíz elvezetésének fejlesztése során az alábbi létesítmények kerülnek kivitelezésre:
Pesti út bal oldal (Burkolt árok-(2-0-0), 0+000 – 0+025.27 és Pesti út bal oldal (Földárok-(2-1-0), 0+000 –
0+204.08)
A Szomor Község nyugati részéről, a Gyermelyi és Pesti út közötti területről lefolyó vizek jelentős része az
2-0-0 szakaszon keresztül jut el a végső befogadóba, a Szomori-vízfolyásba.
A szakasz két részre bontható: az 1-1-0 jelű szakasztól a befogadóig jelenleg árokelemes burkolattal
rendelkezik (2-0-0). A másik szakasz az 1-1-0 jelű csatlakozástól a Pesti út irányában található föld-medrű
árokszakasz (2-1-0). A földárok itt több helyen feliszapolódott, helyeként elburjánzott növényzettel
rendelkezik. A tervezett állapot alapján Leier ÁE 40-35/50 L árokelemekből (vagy azzal egyenértékű) új
árok építése valósul meg. Az 1-1-0 szakasz csatlakozásától a Pesti út irányába (2-1-0) a meglévő földárok
profilozása valósul meg.
Levezető árok (1-1-0), 0+000 – 0+081,9
A meglévő árok helyett egy levezető árok épül, amely a 197 hrsz.-on kezdődik végighalad a 194/5 hrsz.on , 193/1 hrsz.-on és a 192 hrsz.-ot követően becsatlakozik a befogadóba. A 197 hrsz.-on lévő árok
homokfogóval kerül kialakításra, ezáltal a dombról érkező homokszemcséket kiszűrve halad tovább a
befogadóba, ahol a leérkező víztömeg az újonnan kialakításra kerülő rácsos aknába torkol-lik, mely a
csapadékvizet zárt rendszerben átvezeti az út túloldalára, ahol szintén rácsos akna kerül kialakításra.
Pesti út jobb oldal (1-0-0), 0+000 – 0+034.05 és (1-2-0), 0+000 – 0+026.22
A Pesti út jobb oldalán található földárok 2 szakaszra osztható, a tervezett útátvezetés végén kialakított
rácsos aknától a meglévő csapadékcsatorna irányába (1-0-0), valamint az útátvezetéstől a Pesti út irányába
(1-2-0). Az útátvezetésnél kialakított rácsos akna után a csapadék zárt csatornarendszeren keresztül jut
el a már meglévő csapadékcsatornába. Így az eddigi földárok feltöltésre kerül a zárt csapadékcsatorna
felett, a meglévő átereszt pedig elbontják. A tervezett árok DN800-as átmérőjű csővel bukik a befogadóba,
amelynek folyásfeneke 212.09 mBf, a befogadó folyásfeneke 211.59 mBf.
A megmaradó földárok (1-2-0) karbantartására kerül még sor.
Zsámbéki út j. o. (3-0-0), 0+000 – 0+461,9
A meglévő földárok profilozása valamint, 11 db új áteresz kerül beépítésre.
Zsámbéki út b. o. (4-0-0), 0+000 – 0+437,4
A meglévő betonburkolatú árok helyére teljes nyomvonalon új árokelemek kerülnek beépítésre. A
0+327,9-0+345,9 és 372,6-377,6 szelvények között a meglévő betonburkolatú árok bent marad.
A nyomvonal mentén a 17 db kapubejáró közül 8 db átépítésre kerül, ezek alá új áteresz kerül beépítésre
40 cm-es átmérővel.
Petőfi Sándor u. (5-0-0), 0+000 – 0+105,5
A meglévő betonburkolatú árok helyére teljes nyomvonalon új árokelemek kerülnek beépítésre. A
nyomvonal mentén a 5 db új áteresz kerül beépítésre 50 cm-es átmérővel.
Vörösmarty út (6-0-0), 0+000 – 0+057,9
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Az árok meglévő betonburkolata elbontásra kerül és annak helyére 44,5 m hosszon Leier ÁE 40/35-50
L (vagy azzal egyenértékű) árokelemek kerülnek beépítésre. Az érintett szakaszon kettő darab áteresz
található jelenleg, melyek közül az Á-1 jelű a 149 hrsz.-ú ingatlan előtt átépítésre kerül 8 m hosszon NA 50
méretű beton áteresszé. A 147/11 hrsz.-ú ingatlan előtt lévő Á-2 jelű átereszt a be-ruházás nem érinti.
1105 sz. Zsámbok-Bajna összekötő út keresztezése
Az épülő (1-1-0) Levezető árok és az 1105 számú Zsámbok-Bajna összekötő út keresztesése a 6+267 km
szelvényben kerül kialakításra. Az út alatti átvezetés elején és végén rácsos akna kerül kialakításra. Az
átvezetett cső DN 780-as betoncső.
FONTOS! A tervezett állapot részletes ismertetését az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
tartalmazza. A megvalósítás során a tervdokumentációban és az engedélyben meg-fogalmazott
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!
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:
22529 / 2021 (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:
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Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/31 (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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/31 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (0507/2022)
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 Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
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: „Laczkó Dezső Múzeum tervezése és kivitelezése”
Hivatkozási szám: EKR001615072021
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:
Veszprém, 5054. hrsz.-ú ingatlanon lévő Laczkó Dezső Múzeum felújításának tervezési és kivitelezési
munkái:
Tervezési feladatok
Nyertes ajánlattevő feladata a teljes körű jóváhagyási tervdokumentáció alapján az alábbi tervezési
feladatok teljes körű elvégzése:
Tervezési feladatok magasépítési feladatok vonatkozásában
- Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése
- Kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése
minden szakágra kiterjedően.
Egyéb tervezési feladatok
- A Beruházás megvalósításához szükséges minden egyéb hatósági, szakhatósági, közmű üzemeltetői és
szolgáltatói engedélyezési és kiviteli terv elkészítése
- A nyertes ajánlattevő köteles az érintett (szak)hatóságokkal, közmű szolgáltatókkal továbbá Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzatának főépítészével történő előzetes egyeztetések lefolytatására és az
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előzetes szakhatósági állásfoglalások és közműnyilatkozatok beszerzésére. Az egyeztetetésekről nyertes
ajánlattevő köteles minden esetben emlékeztetőt készíteni és Ajánlatkérő részére elektronikus úton
megküldeni, az adott egyeztetést követő 3 munkanapon belül.
- Az egyes hatósági, szakági, közmű, szolgáltatói, építési/örökségvédelmi stb. engedélyezési, bejelentési
eljárások lefolytatása a nyertes ajánlattevő feladata
- Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a tervezői művezetés biztosítása (a Ajánlatkérő igényei szerint
ellátva és ennek érdekében folyamatosan Ajánlatkérő rendelkezésére állva) a kivitelezés lezárásáig.
Kivitelezési feladatok
- A belső terek komplex felújítása a közelmúltban felújított helyiségek - a földszinten az előadóterem,
a konferenciaterem és a ruhatár-vizesblokk, valamint az alagsorban a közlekedő és raktár helyiségek kivételével. (Burkolatok felújítása, festés, belsőépítészeti elemek, beépített és mobil bútorok.)
- Külső és belső nyílászárók felújítása.
- Homlokzatfelújítás a kőfelületek tisztításával, restaurálásával, homlokzatfestés.
- Héjazatcsere, a fedélszék felújítása a tönkrement elemek lokális cseréjével.
- A zárófödém hőszigetelése, a padlástérben szellőzőgépház kialakítása.
- Az épület körül szivárgó kialakítása és a pincefalak külső oldali hőszigetelése.
- Talajjal érintkező épületszerkezetek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése.
- Beázások megszüntetése a szélfogó feletti teraszon bevonat-szigetelés készítésével, a szobrok körüli
hózugok szigetelésével, a bádogozások kijavításával.
- Új gépészeti rendszerek kialakítása az egész házban (fűtés, hűtés, szellőzés). Leválás a kórház fűtési
rendszeréről és a zeneiskolából új távhővezeték kialakítása. A kiállító terek magas színvonalú, érzékenyen
szabályozható klimatizációja a műtárgyvédelmi követelmények figyelembevételével.
- Az épületvillamossági rendszerek teljes felújítása. Új erős- és gyengeáramú hálózat, új tűzjelző rendszer.
Korszerű műtárgyvilágítás kialakítása. Az elektromos fogyasztásmérő és a főelosztó áthelyezése az
előcsarnokból az újonnan kialakított F07 iroda helyiségbe. A főhomlokzat mértéktartó díszvilágítása.
- Akadálymentesítés: lift és új akadálymentes bejárat kialakítása a szükséges alaprajzi átalakításokkal. Külső
rámpa építése az akadálymentes bejárathoz. Akadálymentes illemhely létrehozása az alagsorban.
- Kisebb alaprajzi átalakítások: az alagsorban külön bejáratú irodák kialakítása, személyzeti vizesblokk
átalakítása. A földszint és az alagsor közötti lépcsőpihenőről nyílóan új iroda kialakítása. Az előcsarnokból
nyíló illemhelyek megszüntetése, a wc előterek elbontása. A 2. emeleti raktár és galéria elbontása, az
eredeti térrendszer visszaállítása.
- A kiállítási szintek oldaltereiben álfalak kialakítása a gépészeti rendszerek számára.
A jelen közbeszerzés tárgyát képező épülethez tartozó munkaterületet, a várhatóan egy időben
kivitelezendő „Zöld Város” megnevezésű projekt nyertes vállalkozójával egyeztetve lehet csak
megközelíteni. Ennek az organizációja, szervezése vállalkozó feladata.
A projekthez 2021. szeptemberében elkészült a teljeskörű jóváhagyási tervdokumentáció (mellékeleve),
ami tartalmazza a fejlesztés főbb mennyiségeit, paramétereit.
A közbeszerzés mennyisége:
Az engedélyezési tervdokumentáció:
- 2 megrendelői példány nyomtatott formában és 1 pld. elektronikus adathordozón (doc, xls, Pdf/A /330
dpi/ formátumban)
A kivitelezési tervdokumentáció:
- Kivitelezési műszaki tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás: 5 megrendelői példány nyomtatott
formában és 1 pld. elektronikus adathordozón (doc, xls, Pdf/A /330 dpi/ formátumban);
- Tervezői, tételes, árazott költségvetés kiírás: 1 példány nyomtatott formában és 1 pld. digitális
adathordozón.
Kivitelezési feladatokkal kapcsolatos főbb mennyiségek a jóváhagyási terveket készítő tervező által
szolgáltatott költségbecslés alapján (mellékletként csatolva):
- 2.100 m2 hasznos alapterületű műemlék épület felújítása, építészeti, épületvillamossági, és
épületgépészeti munkákkal
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- 993 m2 homlokzatfestés műemlék épületen
- 1 db lift beépítése műemlék épületben
A tervezés és kivitelezési feladatok együttes megrendelésének indoka:
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023
programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése
alapján Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett döntött.
(...)
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
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:
25405 / 2021 (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
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A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/14 (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:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/14 (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 megfelelő és lehető legpontosabb ajánlattétel érdekében az ajánlattételi határidő meghosszabbításra
került.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/06 (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
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Zsáka Nagyközségi Önkormányzat (0320/2022)
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: Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728489209
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Zsáka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 11111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zsaka.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://zsaka.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mini bölcsőde építése Zsákán - 2. eljárás
Hivatkozási szám: EKR001330522021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-1.4.1.-19-HB1-2019-00023 azonosítószámú projekt keretében új, mini bölcsőde építése Zsákán.
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:
23894 / 2021 (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:
2022/01/14
Helyesen:
2022/01/28
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/28 (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:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/01/28 (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:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat (0389/2022)
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: Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36020566
Postai cím: Soproni Utca 3
Város: Ágfalva
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9423
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Amring Elvira
Telefon: +36 99330012
E-mail: agfalvi.nemet.onkormanyzat@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.agfalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ágfalvi Iskola – Infrastrukturális fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000924812020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Ágfalvi Iskola – Infrastrukturális fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45262800-9
45310000-3
45350000-5
45421100-5
45453000-7

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9423 Ágfalva, Váci M. u. 1. hrsz: 484
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2072 m2 hasznos alapterületen történő építési beruházás (felújítás, új építés)
555 m2 monolit vasbeton födémszerkezet
547 m2 új szendvics paneles csarnok (tornacsarnok) építése
882 m2 cserpéfedés
534 m2 parketta fektetés
594 m2 PVC sportburkolat fektetés
1172 m2 füvesítés
A részletes mennyiségeket a műszaki dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 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-4.1.5-16-2017-00096
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00089 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ágfalvi Iskola – Infrastrukturális fejlesztés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lean Building Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24961402
Postai cím: Csengery utca 30-32.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: info@leanbuilding.hu
Telefon: +36 309369732
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: 663628718
Pénznem: HUF
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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):

713

Kiegészítő szójegyzék

45262800-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45262800-9

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45350000-5
45421100-5
45453000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9423 Ágfalva, Váci M. u. 1. hrsz: 484
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2072 m2 hasznos alapterületen történő építési beruházás (felújítás, új építés)
555 m2 monolit vasbeton födémszerkezet
547 m2 új szendvics paneles csarnok (tornacsarnok) építése
882 m2 cserpéfedés
534 m2 parketta fektetés
594 m2 PVC sportburkolat fektetés
1172 m2 füvesítés
A részletes mennyiségeket a műszaki dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 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: 673957619
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lean Building Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24961402
Postai cím: Csengery utca 30-32.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: info@leanbuilding.hu
Telefon: +36 309369732
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
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VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/01/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés VI. vállalkozó díj 1. pontjába az alábbi rendelkezés lép:
A Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért, teljesítésének ellenértékeként egyösszegű
átalányárként nettó 673 957 619 Forint illeti meg. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megállapításának
alapjául a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás szolgált.
Tekintettel arra, hogy az építési beruházás építésügyi hatósági engedélyhez kötött, az ellenérték
kifizetésére irányadó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b)
pontja. (fordított ÁFA)
Az alábbi módosítások a szerződés törzsszövegét nem érinti, így a módosítás kizárólag a szerződés
fizikailag ugyan nem csatolt, de elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban következik be:
2.1. Szakember cseréje
Az ajánlatban alkalmassági követelményre bemutatott Borbás Balázs MV-ÉV felelős műszaki vezető helyett
Ács Tibor MV-ÉV felelős műszaki vezető vesz részt a szerződés teljesítésében.
Felek rögzítik, hogy az újonnan bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata egyenértékű az
ajánlatban megnevezett szakemberrel.
Vállalkozó a cseréhez szükséges dokumentumokat benyújtotta, azokat Megrendelő elfogadja.
2.2. Ajánlatban megnevezett alvállalkozó / kapacitásnyújtó szervezet cseréje
Az ajánlatban alkalmassági követelmény teljesítése érdekében bemutatott VASTECH Kft. (9700
Szombathely, Tátika u. I/A.) helyett Lajta-Duna Építő és Vízszigetelő Kft. (9200 Mosonmagyaróvár,
Tölgy utca 2-4.) gazdasági szereplő vesz részt, ő valósítja meg azon építési munkákat, amelyekre
a korábban megjelölt kapacitás nyújtó szervezet bemutatásra került, ezzel biztosítva azt, hogy a
szerződés teljesítésében közreműködjön olyan gazdasági szereplő akinek az adott feladat elvégzéséhez
olyan mértékű szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely az ajánlattételi szakaszban, alkalmassági
követelményként előírásra került.
Vállalkozó a cseréhez szükséges dokumentumokat benyújtotta, azokat Megrendelő elfogadja. Vállalkozó
nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a Lajta-Duna Építő és Vízszigetelő Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Tölgy
utca 2-4.) kizáró okok hatálya alatt nem áll.
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: Jelen pont kizárólag a hirdetménykezelő rendszer miatt kerül
kitöltésre. A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) ill. (6) bekezdése.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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)
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Érték ÁFA nélkül: 663628718 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 673957619 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (0315/2022)
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 Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barabás Áron
Telefon: +36 705227802
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Eötvös József Főiskola
Nemzeti azonosítószám: 15308988203
Postai cím: Szegedi Út 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paska Mihály
Telefon: +36 304247264
E-mail: paska.mihaly@ejf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ejf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eötvös József Főiskola külső rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000040422021
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
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II.2.1)

Elnevezés: Eötvös József Főiskola külső rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45260000-7

További tárgyak:
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6500 Baja, Szegedi út 2., HRSZ: 735/1
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A szerződés szerinti feladat az Eötvös József Főiskola A és C épületének
homlokzati és tetőszerkezeti rekonstrukciója, a műszaki leírás szerint. Főbb feladatok és mennyiségek:
Tetőszerkezet:
- tetőlécezés bontása, és cseréje, páraáteresztő tetőfólia elhelyezéséével, bármely kettős cserépfedés alatt
3190,6 m2
- deszkázás fémlemezfedés alá 84, 59 m3
- tetőszerkezet megerősítése: 56,3 fam3, további megerősítés statikai tervek alapján
- faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme: 5496 m2
- tetőszerkezet cserépfedés bontása: 3190,6 m2
- tetőszerkezet héjazat cseréje, cserépfedéssel, szükséges szellőző cseréppel, alátétcserép elhelyezéssel,
kúpcseréppel, vápaelemmel, alumínium szellőzőszalaggal, alumínium ereszszegély cseppentőlemezezzel,
hófogóval 3120,1 m2
- tetőszerkezet megerősítését akadályozó kémények bontása, épületen belül 7,12 m3
- lomtalanítás padláson lehordás 2026 m2ről 6 m3, fűtésszerelési berendezés 4 db, csővezeték bontása 60
m, lekerített tárolók, egyéb ácsszerkezetek bontása 53,68 m2
- építési törmelék konténerbe rakás, elszállítás 164,89 m3
- padlásfeljáró helyiség felújítása, falépcső bontása, falépcső kialakítása, vakolatjavítással, festéssel,
mázolással 1 db
- leterített hőszigetelés bontása, deponálása munkák után visszahelyezés 1040,5 m2
- teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia, kifalazások, térdfal javítása 176,7 m
- ablakrács elhelyezése falazatba 4 db
- oromfalak padlástéri oldalának vakolása 90,66 db
- homlokzati csőállvány állítása állványcsőből, mint munkaállvány, pallóterítéssel, védőfüggönnyel 5510
m2
- pallóterítés alsó és felső kötő gerendákra zártsorú 2353,5 m2
- cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 3190,6 m2
- tetőkibúvó ablak elhelyezése 45*55 cm
- ideiglenes fóliatakarás Ideiglenes tető védelem kialakítása 2 rtg építési fóliával 818,8 m2
- ereszcsatorna bontása 736,7 m
- függőereszcsatorna szerelése, 441,29 m
- függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése 73 db
- lefolyócső szerelése 238,4 m
- öntöttvas lefolyóvezeték csőidom szerelése 69 db
- tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása 25 db
- szegélyek, falfedések, párkány könyöklők bontása 188,01 m
- fémlemezfedés bontása 84,59 m2
- sávos szalagfedések készítése, korctömítő szalag elhelyezésével, szellőző alátétszőnyeg elhelyezéssel
84,59 m2
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- falszegély szerelése kemény héjazású tetőhöz 69,92 m
kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben 55,06 m
- villámhárító felfogóvezető szerelése 420 m
- villámhárító levezető szerelése 230 m
- villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése 146 db, villám és érintésvédelmi mérési
jegyzőkönyvvel
- villámvédelmihálózat tartószerkezeteinek szerelése 533 db
- vezetékek, kábelek és szerelvények bontása 1050 m
- kábelszerű vezetékek, műanyag védőcső elhelyezése 1200 m
- felületre szerelt lámpatestek, falon kívüli kültéri lámpatestek, tartalék világítás elhelyezése 32 db
Homlokzat:
- régi vakolat eltávolítása, felszárító felújító vakolat készítése, glettelése: 787,8 m2
- vakolatjavítás homlokzaton, mennyezeten: 2955,13 m2
- homlokzati párkányjavítás, homlokzati nyíláskeret javítás, keskenyvakolatok pótlása 151,34 m2
- kő, műkő gipsz díszes felületek megtisztítása 48,24 m2
- nyerstégla homlokzat lemosása letisztítása 438,85 m2
- nyerstégla homlokzati felület javítása, pótlása 2051 db
- szegélyek, párkányok, könyöklők bontása, pótlása horganylemezből 584,1 m
- épületvédelemre madártávoltartó elhelyezése 608,1 m
- régi homlokzatbevonatok alapozása szálerősített repedésáthidaló alapozófestékkel: 2353,3 m2
- homlokzatfestés és kapcsolódó munkák: 4033,8 m2
- acélfelületek festése, cső, rácson, korláton 126,6 m
- utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése: 250,72 ker. m2
- nyílászárók és fal közötti hézag tömítése 567 m
- előtető készítése és elhelyezése 40x40x4-es zártszelvényből 3 db
- meglévő előtető felújítása 40x40-es zártszelvény szerkezet fémlemez fedéssel 20 m2
- fém nyílászáró szerkezetek bontása, cseréje, szellőző pincenyílások, kétszárnyú pinceajtó 9 db
- kerítés kapu elemek rekonstrukciója 8 db
- kültéri klíma bontása, majd újbóli elhelyezése 1 db
- légtechnikai csövek, idomok, csővezetékek bontása 350 kg
- térburkolat készítése, kapcsolódó földmunkával, talajjavító réteggel, beton bontással, és fejtett föld,
törmelék felrakással 284,8 m2
- Csatornacső idom elhelyezése, függőeresz járdaszint alatti bekötése 14 db
- kert és parképítési munka gyepesítés, kapcsolódó munkálatokkal 1632 m2
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
Az itt feltüntetett ’közbeszerzés mennyisége’ csak a főbb munkanemeket és mennyiségeket tartalmazza
tájékoztató jelleggel.
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.
(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)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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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:
07815 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Eötvös József Főiskola külső rekonstrukció
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/26 (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: Bács-Integrál Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14338054203
Postai cím: Ószőlők Tanya 2.
Város: Bácsalmás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6430
Ország: Magyarország
E-mail: bacsintegral@gmail.com
Telefon: +36 205722870
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: 283659171
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

45260000-7

További tárgyak:
45443000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6500 Baja, Szegedi út 2., HRSZ: 735/1
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A szerződés szerinti feladat az Eötvös József Főiskola A és C épületének
homlokzati és tetőszerkezeti rekonstrukciója, a műszaki leírás szerint. Főbb feladatok és mennyiségek:
Tetőszerkezet:
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- tetőlécezés bontása, és cseréje, páraáteresztő tetőfólia elhelyezéséével, bármely kettős cserépfedés alatt
3190,6 m2
- deszkázás fémlemezfedés alá 84, 59 m3
- tetőszerkezet megerősítése: 56,3 fam3, további megerősítés statikai tervek alapján
- faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme: 5496 m2
- tetőszerkezet cserépfedés bontása: 3190,6 m2
- tetőszerkezet héjazat cseréje, cserépfedéssel, szükséges szellőző cseréppel, alátétcserép elhelyezéssel,
kúpcseréppel, vápaelemmel, alumínium szellőzőszalaggal, alumínium ereszszegély cseppentőlemezezzel,
hófogóval 3120,1 m2
- tetőszerkezet megerősítését akadályozó kémények bontása, épületen belül 7,12 m3
- lomtalanítás padláson lehordás 2026 m2ről 6 m3, fűtésszerelési berendezés 4 db, csővezeték bontása 60
m, lekerített tárolók, egyéb ácsszerkezetek bontása 53,68 m2
- építési törmelék konténerbe rakás, elszállítás 164,89 m3
- padlásfeljáró helyiség felújítása, falépcső bontása, falépcső kialakítása, vakolatjavítással, festéssel,
mázolással 1 db
- leterített hőszigetelés bontása, deponálása munkák után visszahelyezés 1040,5 m2
- teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia, kifalazások, térdfal javítása 176,7 m
- ablakrács elhelyezése falazatba 4 db
- oromfalak padlástéri oldalának vakolása 90,66 db
- homlokzati csőállvány állítása állványcsőből, mint munkaállvány, pallóterítéssel, védőfüggönnyel 5510
m2
- pallóterítés alsó és felső kötő gerendákra zártsorú 2353,5 m2
- cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 3190,6 m2
- tetőkibúvó ablak elhelyezése 45*55 cm
- ideiglenes fóliatakarás Ideiglenes tető védelem kialakítása 2 rtg építési fóliával 818,8 m2
- ereszcsatorna bontása 736,7 m
- függőereszcsatorna szerelése, 441,29 m
- függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése 73 db
- lefolyócső szerelése 238,4 m
- öntöttvas lefolyóvezeték csőidom szerelése 69 db
- tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása 25 db
- szegélyek, falfedések, párkány könyöklők bontása 188,01 m
- fémlemezfedés bontása 84,59 m2
- sávos szalagfedések készítése, korctömítő szalag elhelyezésével, szellőző alátétszőnyeg elhelyezéssel
84,59 m2
- falszegély szerelése kemény héjazású tetőhöz 69,92 m
kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben 55,06 m
- villámhárító felfogóvezető szerelése 420 m
- villámhárító levezető szerelése 230 m
- villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése 146 db, villám és érintésvédelmi mérési
jegyzőkönyvvel
- villámvédelmihálózat tartószerkezeteinek szerelése 533 db
- vezetékek, kábelek és szerelvények bontása 1050 m
- kábelszerű vezetékek, műanyag védőcső elhelyezése 1200 m
- felületre szerelt lámpatestek, falon kívüli kültéri lámpatestek, tartalék világítás elhelyezése 32 db
Homlokzat:
- régi vakolat eltávolítása, felszárító felújító vakolat készítése, glettelése: 787,8 m2
- vakolatjavítás homlokzaton, mennyezeten: 2955,13 m2
- homlokzati párkányjavítás, homlokzati nyíláskeret javítás, keskenyvakolatok pótlása 151,34 m2
- kő, műkő gipsz díszes felületek megtisztítása 48,24 m2
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- nyerstégla homlokzat lemosása letisztítása 438,85 m2
- nyerstégla homlokzati felület javítása, pótlása 2051 db
- szegélyek, párkányok, könyöklők bontása, pótlása horganylemezből 584,1 m
- épületvédelemre madártávoltartó elhelyezése 608,1 m
- régi homlokzatbevonatok alapozása szálerősített repedésáthidaló alapozófestékkel: 2353,3 m2
- homlokzatfestés és kapcsolódó munkák: 4033,8 m2
- acélfelületek festése, cső, rácson, korláton 126,6 m
- utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése: 250,72 ker. m2
- nyílászárók és fal közötti hézag tömítése 567 m
- előtető készítése és elhelyezése 40x40x4-es zártszelvényből 3 db
- meglévő előtető felújítása 40x40-es zártszelvény szerkezet fémlemez fedéssel 20 m2
- fém nyílászáró szerkezetek bontása, cseréje, szellőző pincenyílások, kétszárnyú pinceajtó 9 db
- kerítés kapu elemek rekonstrukciója 8 db
- kültéri klíma bontása, majd újbóli elhelyezése 1 db
- légtechnikai csövek, idomok, csővezetékek bontása 350 kg
- térburkolat készítése, kapcsolódó földmunkával, talajjavító réteggel, beton bontással, és fejtett föld,
törmelék felrakással 284,8 m2
- Csatornacső idom elhelyezése, függőeresz járdaszint alatti bekötése 14 db
- kert és parképítési munka gyepesítés, kapcsolódó munkálatokkal 1632 m2
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
Az itt feltüntetett ’közbeszerzés mennyisége’ csak a főbb munkanemeket és mennyiségeket tartalmazza
tájékoztató jelleggel.
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 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § -a szerinti feltételeknek megfelelően Vállalkozó az injektálással
történő vízszigetelést ’Silsan Cream CT-L / A8-00571’ termékkel kívánja teljesíteni.
3. A teljesítés során Megrendelő részéről az alábbi pótmunka igények merültek fel:
Vasbeton lépcső kivitelezése (fém lépcső kiváltása)
Falvédő járda készítése (geotextil kiváltása)
Eötvös József Főiskola felirat felújítása, elhelyezése
Pinceajtó cseréje
A épület padlás bontása, visszaszerelése
C épület padlás bontása, visszaszerelése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 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: 283497977
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bács-Integrál Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14338054203
Postai cím: Ószőlők Tanya 2.
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Város: Bácsalmás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6430
Ország: Magyarország
E-mail: bacsintegral@gmail.com
Telefon: +36 205722870
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/01/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető személyének változása
- A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § -a szerinti feltételeknek megfelelően Vállalkozó az injektálással
történő vízszigetelést ’Silsan Cream CT-L / A8-00571’ termékkel kívánja teljesíteni.
- A teljesítés során Megrendelő részéről az alábbi pótmunka igények merültek fel:
Vasbeton lépcső kivitelezése (fém lépcső kiváltása)
Falvédő járda készítése (geotextil kiváltása)
Eötvös József Főiskola felirat felújítása, elhelyezése
Pinceajtó cseréje
A épület padlás bontása, visszaszerelése
C épület padlás bontása, visszaszerelése
- Ellenszolgáltatás nettó 161 194,- Ft-tal csökken
- Teljesítési határidő 7 hónapra változik
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: Ld. módosítást
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 283659171 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 283497977 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
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E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/01/06 (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
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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0101/2022)
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: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Viktória
Telefon: +36 303085361
E-mail: toth.viktoria4@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű
Hivatkozási szám: EKR000153722020
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű kisv
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza
Sóstógyógyfürdő
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kiegészítő szójegyzék
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A MÁV Zrt. megbízásából készített megvalósíthatósági tanulmány alapján Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő
keskeny nyomközű vasútvonal szakasz helyreállításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, hatósági
engedélyek megszerzése:
- A meglévő vonalszakasz helyreállításának tervezése a forgalom újraindítása céljából
- Új végállomás (Nyíregyháza NyK) tervezése, oly módon, hogy az új tervek alapján a régi járműtelep Nyíregyháza
vasútállomás területén lévő összeköttetése megszűnik.
- Új járműtelep és a hozzá kapcsolódó új kocsiszín és üzemanyag vételező hely létesítésének tervezése
- Térvilágítási berendezések létesítésének tervezése
- Vasúti átjárók átépítésének tervezése
- Meglévő műtárgyak felújításának tervezése
- tervező árazott és árazatlan költségvetést készít,
- tervező javaslatot tesz a teljesítés ütemezésére, ha a szerződésben kikötik,
- a tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt is rendelkezésre áll és támogatja Ajánlatkérőt
(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: 2020/05/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (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:
15949 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű kisv
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/27 (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: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
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Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79200000
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):

71320000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza
Sóstógyógyfürdő
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A MÁV Zrt. megbízásából készített megvalósíthatósági tanulmány alapján Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő
keskeny nyomközű vasútvonal szakasz helyreállításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, hatósági
engedélyek megszerzése:
- A meglévő vonalszakasz helyreállításának tervezése a forgalom újraindítása céljából
- Új végállomás (Nyíregyháza NyK) tervezése, oly módon, hogy az új tervek alapján a régi járműtelep Nyíregyháza
vasútállomás területén lévő összeköttetése megszűnik.
- Új járműtelep és a hozzá kapcsolódó új kocsiszín és üzemanyag vételező hely létesítésének tervezése
- Térvilágítási berendezések létesítésének tervezése
- Vasúti átjárók átépítésének tervezése
- Meglévő műtárgyak felújításának tervezése
- tervező árazott és árazatlan költségvetést készít,
- tervező javaslatot tesz a teljesítés ütemezésére, ha a szerződésben kikötik,
- a tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt is rendelkezésre áll és támogatja Ajánlatkérőt
- új megállóhely tervezése a Kótaji úti megállóhelyet (Botanikuskertet) érintő területen
- járműtelep-karbantartó csarnok új területen való tervezése
(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: 2020/05/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84636000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
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Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Internetcím(ek): (URL) www.utiber.hu
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1) A Tervezési szerződés módosított, az 5.1 pont helyébe lépő pontja:
5.1. A módosított teljesítési határidő: 2022. június 30.
2) A Tervezési szerződés módosított, az 5.5.5 pont helyébe lépő pontja:
5.5.5 A Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervet Megrendelő igénye szerint minimum 6, maximum 8
példányban papír alapú tervként, és két-két példányban elektronikusan PDF, valamint DWG formában
kell benyújtania, melyek átadásának határideje: 2022.06.30. A határidő tartásánál figyelembe kell venni az
5.5.3. pontban leírt jóváhagyási folyamatot.
3) A Tervezési szerződés módosított, a 6.1. pont helyébe lépő pontja:
6.1. Tervezőt a jelen Szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű elkészítése esetén mindösszesen nettó
84 636 000,- Ft, azaz nettó nyolcvannégymillió-hatszázharminchatezer- forint tervezői díj (a továbbiakban:
Tervezői díj) illeti meg. melyből
a) 79.200.000,- Ft az eredeti Tervezési diszpozíció szerinti tervezési feladatok tervezői díja
b) 5.436.000,- Ft a Botanikuskert megállóhely (Kótaji út) tervfejezet szerinti tervezési feladat tervezői díja
4) A Tervezési szerződés módosított, a 7.3 pont helyébe lépő pontja:
7.3. Tervező a számlák benyújtására az 5. pontban meghatározott teljesítési ütemezés alapján, az alábbiak
szerint jogosult:
1. részszámla: engedélyezési tervek (Botanikuskert - –megállóhely(Kótaji út) nélkül készített) Megrendelő
részére történő 5.3.3. pont szerinti, igazolt átadását követően, a teljesítésigazolás alapján a 6.1. a)
pontjában foglalt Tervezői díj 50%-ára jogosult.
2. részszámla: Botanikuskert megállóhely (Kótaji út) tervfejezet engedélyezési terveinek Megrendelő
részére történő igazolt, az 5.3.3. pont szerinti tartalommal történő átadását követően, 5.436.000 Ft
értékben.
3. részszámla: az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyének beszerzése esetén, a hatósági
engedélyek jogerőre emelkedését követően a jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő
részére történő 5.4.4. pont szerinti, igazolt átadását követően, a teljesítésigazolás alapján a 6.1. a)
pontjában foglalt Tervezői díj 20%-ára jogosult.
4. részszámla: kiviteli tervek Megrendelő részére történő 5.5.5. pont szerinti, igazolt átadását követően, a
teljesítésigazolás alapján a 6.1. a) pontjában foglalt Tervezői díj 30%-ára jogosult.
A szerződés korábban nem módosult.
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 szerződésmódosítás jogalapja
A közszolgáltatói szerződések módosítása a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja
alapján „22.§ (2) b) b) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.”
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 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: 79200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 84636000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Tervezési szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi indokok miatt:
A megkötött tervezési szerződés szerint Tervező kötelessége feladata ellátása során az érintett
szervezetekkel, közműkezelőkkel történő egyeztetések lefolytatása, hozzájáruló nyilatkozataik
megszerzése. Ennek körében Tervezőnek egyeztetnie kellett Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatával több kérdésben, amelynek során két probléma is felmerült.
Egyrészt Nyíregyháza MJV Önkormányzatának igénye szerint egy új megállóhely tervezése vált
szükségessé a Kótaji úti megállóhelyet (Botanikuskertet) érintő területen. Nyíregyháza Önkormányzata
nem fogadta el a MÁV Zrt. szakmai érveit az eredetileg tervezett megállóval kapcsolatban, így az
önkormányzati elvárás alapján további tervezési igényként megjelent a Kótaji úti megállóhely áthelyezése,
ezért annak áttervezése vált szükségessé.
A Tervező a megállóhely új helyre történő elhelyezésének tervezésére ajánlatot adott.A MÁV Zrt. az
ajánlatot elfogadta, amely alapján a módosított terveket Tervező legkésőbb 2021. december 15-ig átadja
Megrendelő részére, ezt követheti az eredeti szerződés 5.4. pontja alapján a MÁV Zrt. általi jóváhagyás, ami
45 nap.
Ezt követően a tervek módosításának további következménye a folyamatban lévő hatósági ügymenet
korrigálása, illetve az ehhez kapcsolódó további engedélyek megszerzése. Az ITM Vasúti Hatósági
Főosztály végzése alapján ügyintézési ideje 4 hónap.
A második problémakör a járműtelep-karbantartó csarnok területét érinti. Az eredeti műszaki leírás alapján
a járműtelep területének (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan) rendelkezésre kellett volna állnia úgy,
hogy a szerződés eredeti időtartama alatt elvégezhető legyen annak tervezése és engedélyeztetetése.
A szerződés megkötését követően azonban az a nem várt körülmény állt elő, hogy Nyíregyháza MJV
Önkormányzata nem tudta biztosítani az eredetileg kiválasztott és előzetesen a MÁV Zrt. részére jelzett
ingatlant, hanem másik helyszínt választott a járműtelep-karbantartó csarnok elhelyezésére. Az új helyszín
átadásához telekegyesítési eljárás vált szükségessé annak érdekében, hogy az elhelyezendő épület
(járműtelep karbantartó csarnok) ne két, különálló ingatlanon kerüljön megvalósításra. A járműtelep
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karbantartó csarnokra vonatkozó magasépítési terv építési engedélyezési kérelem benyújtásának
feltétele, hogy az épület egyazon helyrajzi számon szerepeljen az ingatlan-nyilvántartásban. Ennek
érdekében a Földhivatalnál telekegyesítési eljárással össze kell vonni a 6705/8 hrsz., valamint a 6705/15
hrsz. ingatlanokat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. október 3. napján fogadta el
a 145/2021. (IX.30.) KGY számú határozatával a településszerkezeti terv módosítását az ingatlanokkal
kapcsolatban, amely aktus szükséges volt ahhoz, hogy az eljárások megindíthatók legyenek. A közgyűlési
határozat időpontja tekinthető a hivatalos akadályközlésnek az ingatlanok területét illetően.
A településszerkezeti terv módosítása előfeltétele volt a járműtelep elhelyezésére szolgáló ingatlanok
telekegyesítési eljárása megindításának. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 28.§
(1) bek., 37. § (2) bek. § alapján az ingatlan-nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez
a telekalakítási eljárás megindításakor változási vázrajz szükséges, melyet Tervező állít össze. A változási
vázrajzok Földhivatali záradékolása 60 nap a 384/2016. (XII.2.) Korm rendelet alapján.
A telekalakítás engedély kiadásának határideje a 315/2019. (XII.18.) Korm. rendelet 3. § szerinti 15 nap,
amelyet a területileg illetékes járási hivatal földhivatali osztálya végez. Ezt követően ingatlan-nyilvántartási
bejegyzés szükséges, amelynek határideje az Ákr. 50. § (2) bek. c) pontja szerint 60 nap.
A telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően lehet benyújtani az építési engedély iránti
kérelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályához.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 14./A § (1)-(2) bek.szerint az építési engedélyezés ügyintézési határideje, szakhatósági
megkereséssel 35 nap, amely időtartamok meghosszabbodhatnak a hiánypótlással.
A szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően a Tervező elkészíti a kiviteli terveket a MÁV
Zrt. részére. A MÁV Zrt.-nek 45 napja van a tervek jóváhagyására, mely időtartam meghosszabbodhat az
esetlegesen felmerülő kiegészítések, pontosítások kérése esetén.
Határidő módosítása: A fenti eljárásokra vonatkozó határidőkre tekintettel a teljesítési határidő
módosítása válik szükségessé: 2021. december 31.-ről 2022. június 30.-ra.
2.3. Részszámlák módosítása: Tervező a szerződés 5.3.3 pontjában foglalt feladatát határidőre teljesítette,
mely alapján a 7.3 pontban rögzített 1. részszámlát benyújtotta a MÁV Zrt. részére. Tervező feladata
kiegészül az új megállóhely (Botanikuskert (Kótaji út) megtervezésével, emiatt a szerződést egy új 2.
részszámlázási ponttal, nettó 5.436.000,- Ft értékben szükséges kiegészíteni. Az eredeti szerződés szerinti
2. és 3. részszámlák változatlanul maradnak, csak sorszámuk módosul.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/06 (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
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (0365/2022)
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: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, 4 óvoda műszaki ellenőrzése 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000391092020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Gyertyámos u. Óvoda korszerűsítése - műszaki ell.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71630000-3

További tárgyak:
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6722 Szeged, Gyertyámos u. 5–7., hrsz.: 3326
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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II. részajánlati kör: Szegedi ÓVI Gyertyámos Utcai Óvodájának energetikai korszerűsítése kapcsán teljes körű
műszaki ellenőri tevékenység ellátása.
A szerződéses feladatok 3 fő megvalósítási fázisra bonthatók:
1. A kivitelezések megkezdése előtt ellátandó műszaki ellenőri feladatok
2. A kivitelezések folyamán ellátandó műszaki ellenőri feladatok
3. A kivitelezések után ellátandó műszaki szakértői feladatok
(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: 1 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-6.5.1-19-SG1-2020-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17845 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Gyertyámos u. Óvoda korszerűsítése - műszaki ell.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/09/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42007311
Postai cím: Barázda Utca 17/2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: info@mecsekmernokiroda.com
Telefon: +36 72410046
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72780670
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2480000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
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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

71631000-0
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

732

Kiegészítő szójegyzék

71630000-3

További tárgyak:
71631000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6722 Szeged, Gyertyámos u. 5–7., hrsz.: 3326
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör: Szegedi ÓVI Gyertyámos Utcai Óvodájának energetikai korszerűsítése kapcsán teljes körű
műszaki ellenőri tevékenység ellátása.
A szerződéses feladatok 3 fő megvalósítási fázisra bonthatók:
1. A kivitelezések megkezdése előtt ellátandó műszaki ellenőri feladatok
2. A kivitelezések folyamán ellátandó műszaki ellenőri feladatok
3. A kivitelezések után ellátandó műszaki szakértői feladatok
Az alapszerződésben és az 1. sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 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: 2480000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42007311
Postai cím: Barázda Utca 17/2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: info@mecsekmernokiroda.com
Telefon: +36 72410046
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72780670
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/01/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
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A felek rögzítik, hogy Megbízott irányadó bankszámlaszáma, melyre a fizetést kéri, a továbbiakban
50800104-11097019. Ezen adatok módosulása Megbízott adataiban átvezetésre került.
A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 5.1. pontja a Megbízott vonatkozásában a következő
kapcsolattartói adatokkal egészül ki:
Név: Bartók Csilla Zsófia
Cím: 5900 Orosháza, Aranyeső utca 24.
Telefonszám: +36 30 869 6103
E-mail cím: csilla.bartok@gmail.com
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 megbízási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.
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: 2480000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 2480000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (26231/2021)
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: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726999207
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Aranybulla emlékmű és környezetének helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR000238502021
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Aranybulla emlékmű és környezetének helyreállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34928500-3

További tárgyak:

45223300-9
45233162-2
45212314-0
45232451-8

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, 020176/2; 020177/32-42; 020177/55; 12219/5;
020177/43 hrsz-ok önkormányzati tulajdonban; 8000 Székesfehérvár, 020177/57 hrsz-ú ingatlan
megszerzése folyamatban

A közbeszerzés mennyisége: „Aranybulla emlékmű és környezetének méltó helyreállítása” az alábbi főbb
mennyiségekre vonatkozóan:
Tájépítészet és építészet (benne burkolatépítés, szerkezetépítés, műtárgyak), Útépítés, Elektromos
közműhálózat és közvilágítás kiépítése, Ivóvíz vezeték építése és csapadékvíz elvezetés kiépítése
- Parkoló építés 1200 m2 (40 férőhely)
- Meglévő út kopóréteg csere 992 m2
- Kerékpárút építése 840 m2
- Díszburkolat (műkő, természetes kő, térkő) 430 m2
- Közvilágítás kiépítése (sétány 17 db, parkoló 6 db, kerékpárút 13 db, díszvilágítás 3 db)
- Ivóvíz vezeték kiépítése 172 fm
- Csapadékvíz elvezetés: csatorna 109 fm, nyílt árok 532 fm
- Támfal építés 63 fm
- Pihenőterasz 60 m2
- Kilátóterasz 54 m2
- Fém kereszt állítása 1 db
- Fakivágás 33 db
- Cserjeirtás 255 m2
- Eszközkihelyezés: padok, szemetesek, kerékpártámaszok, tűzrakóhely
További információ a dokumentációban.
(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)
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:
11568 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Aranybulla emlékmű és környezetének helyreállítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/16 (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: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24105099207
Postai cím: Szlovák Utca 6
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Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@uteppark.hu
Telefon: +36 303658578
Internetcím(ek): (URL) www.uteppark.hu
Fax: +36 22505617
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 316441222
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):

45212314-0
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

34928500-3

További tárgyak:

45223300-9

Kiegészítő szójegyzék

45233162-2
45212314-0
45232451-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, 020176/2; 020177/32-42; 020177/55; 12219/5;
020177/43 hrsz-ok önkormányzati tulajdonban; 8000 Székesfehérvár, 020177/57 hrsz-ú ingatlan
megszerzése folyamatban
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: „Aranybulla emlékmű és környezetének méltó helyreállítása” az alábbi főbb
mennyiségekre vonatkozóan:
Tájépítészet és építészet (benne burkolatépítés, szerkezetépítés, műtárgyak), Útépítés, Elektromos
közműhálózat és közvilágítás kiépítése, Ivóvíz vezeték építése és csapadékvíz elvezetés kiépítése
- Parkoló építés 1200 m2 (40 férőhely)
- Meglévő út kopóréteg csere 992 m2
- Kerékpárút építése 840 m2
- Díszburkolat (műkő, természetes kő, térkő) 430 m2
- Közvilágítás kiépítése (sétány 17 db, parkoló 6 db, kerékpárút 13 db, díszvilágítás 3 db)
- Ivóvíz vezeték kiépítése 172 fm
- Csapadékvíz elvezetés: csatorna 109 fm, nyílt árok 532 fm
- Támfal építés 63 fm
- Pihenőterasz 60 m2
- Kilátóterasz 54 m2
- Fém kereszt állítása 1 db
- Fakivágás 33 db
- Cserjeirtás 255 m2
- Eszközkihelyezés: padok, szemetesek, kerékpártámaszok, tűzrakóhely
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További információ a dokumentációban.
Szerződésmódosítással érintett műszaki tartalom:
- az Árpád-lépcső tükörsík kiemelése során a Vállalkozó a fedőréteg alatt murvás gránitot talált, ami a
megrendelt talajmechanikai szakvélemény alapján földmunka szempontjából az V. fejtési osztályba
sorolható. A murvás gránit kitermelése kézi erővel, bontórúddal, bontókalapáccsal és ékkel történik.
Az Árpád-lépcső terv szerinti megvalósításához kézi sziklamunka elvégzése szükséges a költségvetési
kiírásban szereplő gépi munka helyett. Tekintettel arra, hogy a továbbiakban a tükörkiemelés kézi erővel
történik, a vállalkozási szerződés részét képező tételes költségvetési kiírásban szereplő „Tükörkiemelés
tömörítés, és helyszíni deponálása felhasználásig, lazulás nélkül” költségvetési tétel mennyisége 127,5 m3rel csökken az Árpád-lépcső tekintetében.;
- a Kivitelezés megvalósítása vonatkozik az emlékmű homokfúvással történő tisztítására, az emlékműről
hiányzó betűk pótlására. Azonban az emlékmű környezetében elhelyezésre kerülő emlékkő
vonatkozásában erre vonatkozó munkálatokat a műszaki leírás nem tartalmazott. Megrendelő az érintett
1 db emlékkő esetében indokoltnak tartja annak homokfúvással történő tisztítását, a lekopott betűk újra
festését, illetve az újrafestett betűk impregnálását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 322433096
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24105099207
Postai cím: Szlovák Utca 6
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@uteppark.hu
Telefon: +36 303658578
Internetcím(ek): (URL) www.uteppark.hu
Fax: +36 22505617
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. Szerződésmódosítás tárgya
1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással az
alábbiak szerint módosítják.
2. A Szerződés I/2. pontja az alábbi e) ponttal egészül ki:
„e) Vállalkozónak az Árpád-lépcsőhöz kapcsolódó kézi sziklamunkálataira, valamint egy db további
emlékkő homokfúvási, festési munkáira vonatkozó - továbbiakban: kézi sziklamunka, homokfúvás
munkálatai - 2021. október 19. és 2021. október 26. napján kelt ajánlata, valamint a műszaki ellenőr 2021.
október 27. napján kelt nyilatkozata.
3. A Szerződés II/1. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Székesfehérváron az Aranybulla
emlékmű és környezetének helyreállításával kapcsolatos munkák elvégzését - továbbiakban: Kivitelezés a szerződés I/2. pontjában felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek
megfelelően, továbbá jelen szerződésben foglaltak szerint, azzal, hogy
a) a tételes költségvetési kiírásban szereplő „Tükörkiemelés tömörítés, és helyszíni deponálása
felhasználásig, lazulás nélkül” költségvetési tétel mennyisége 127,5 m3-rel csökken az Árpád-lépcső
tekintetében,
b) a Kivitelezés keretében a Vállalkozónak el kell végeznie a jelen szerződés I/2. pont e) alpontjában foglalt
kézi sziklamunka, homokfúvás munkálatait is.”
4. A Szerződés III/1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (tartalékkeret nélkül) - továbbiakban: Vállalkozási
díj - mindösszesen nettó 322.433.096.,- Ft + ÁFA, azaz nettó Háromszázhuszonkettőmilliónégyszázharmincháromezer-kilencvenhat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 409.490.032,- Ft, azaz bruttó
Négyszázkilencmillió-négyszázkilencvenezer- harminckettő forint, amelyből a jelen szerződés I/2. pont e)
alpontja szerinti kézi sziklamunka, homokfúvás munkálatainak díja - figyelemmel a jelen szerződés II.1.a)
pontja szerint elmaradó munkával kapcsolatos költségcsökkenésre, amely nettó 659.813,-Ft+Áfa - nettó
5.991.874,-Ft + Áfa, azaz nettó Ötmillió-kilencszázkilenvenegyezer-nyolcszázhetvennégy forint plusz ÁFA,
összesen bruttó 7.609.680,-Ft, azaz bruttó Hétmillió-hatszázkilencezer-hatszáznyolcvan forint.
Vállalkozó a sziklamunka és a, homokfúvás munkálatainak díját a végszámlában köteles feltűntetni.
5. A Szerződés IV/4. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„4. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a kombinált Pénzügyi és műszaki ütemterv - továbbiakban:
Ütemterv - szerint jogosult a részszámlákat és a végszámlát kiállítani az alábbiak szerint:
…
Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén
a fordított adózás szabályai szerint mindösszesen nettó 85.102.180,- Ft, azaz nettó Nyolcvanötmilliószázkettőezer-száznyolcvan forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani, azzal, hogy Vállalkozó
köteles számlarészletezőt benyújtani a Megrendelő részére, összhangban a mérnökjelentésben foglalt,
megvalósult műszaki tartalommal.”
6. A Szerződés VI/2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti,
Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, nettó
16.121.655,- Ft, azaz nettó Tizenhatmillió-százhuszonegyezer-hatszázötvenöt forint jótállási biztosítékot
köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a
Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00
órája. ..."
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: Karakterkorlátra tekintettel ismertetve a jelen hirdetmény VII.1)
pontjában.
A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
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Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 316441222 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 322433096 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A hirdetmény VI.2.2) A módosítás okai pontjának ismertetése karakterkorlátra tekintettel:
1. Felek rögzítik, hogy közöttük az Aranybulla emlékmű és környezetének helyreállítása kivitelezésével továbbiakban: Kivitelezés - kapcsolatos munkák elvégzése tárgyában 2021. június 16. napján vállalkozási
szerződés - továbbiakban: Szerződés - jött létre.
2. Felek rögzítik, hogy az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos
használatot lehetővé tevő, illetve a célszerű működtetést biztosító alábbi munkák elvégzése vált
indokolttá a Kivitelezés során:
2/a.: az Árpád-lépcső tükörsík kiemelése során a Vállalkozó a fedőréteg alatt murvás gránitot talált, ami
a megrendelt talajmechanikai szakvélemény alapján földmunka szempontjából az V. fejtési osztályba
sorolható. A murvás gránit kitermelése kézi erővel, bontórúddal, bontókalapáccsal és ékkel történik.
Az Árpád-lépcső terv szerinti megvalósításához kézi sziklamunka elvégzése szükséges a költségvetési
kiírásban szereplő gépi munka helyett. A munka értéke nettó 5.844.897,- Ft + ÁFA. Tekintettel arra,
hogy a továbbiakban a tükörkiemelés kézi erővel történik, a vállalkozási szerződés részét képező tételes
költségvetési kiírásban szereplő „Tükörkiemelés tömörítés, és helyszíni deponálása felhasználásig, lazulás
nélkül” költségvetési tétel mennyisége 127,5 m3-rel csökken az Árpád-lépcső tekintetében. Az elmaradó
munka szerződéses összege nettó 659.813,- Ft + ÁFA.
2/b.: a Kivitelezés megvalósítása vonatkozik az emlékmű homokfúvással történő tisztítására, az
emlékműről hiányzó betűk pótlására. Azonban az emlékmű környezetében elhelyezésre kerülő emlékkő
vonatkozásában erre vonatkozó munkálatokat a műszaki leírás nem tartalmazott. Megrendelő az érintett
1 db emlékkő esetében indokoltnak tartja annak homokfúvással történő tisztítását, a lekopott betűk újra
festését, illetve az újrafestett betűk impregnálását. A Vállalkozó ezen munkák elvégzését nettó 806.790, Ft +ÁFA összegben vállalja.
3. Megrendelő Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 755/2021. (X. 29.) számú
határozatában - továbbiakban: Határozat - döntött arról, hogy jelen szerződésmódosítás I.2/a. és I.2/
b. pontjaiban foglalt munkákat – figyelemmel a I.2./a. pontban leírt elmaradó tételre - a Vállalkozótól
megrendeli mindösszesen nettó 5.991.874,-Ft + Áfa értékben.
4. Felek rögzítik, hogy az I.2/a. pont szerinti kézi sziklamunka költségeinek egy része tartalékkeretből,
tartalékkerettel nem fedezett része Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet „Az Árpád-ház Program részét
képező, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és
környezetének méltó helyreállítása” megnevezésű során hazai támogatási forrásból áll rendelkezésre.
A I.2/b. pont szerinti munka fedezete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet „Az Árpád-ház Program részét
képező, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és
környezetének méltó helyreállítása” megnevezésű során hazai támogatási forrásból biztosított.
5. Felek rögzítik, hogy az I.3. pontban írt összeggel a Szerződés III/1. pontjában foglalt Vállalkozási díj
módosításra kerül.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.6

VII.2)

740

6. Felek rögzítik, hogy az I.3. pontban írt összeg a Szerződés IV/2. pontja szerinti előleg összegét nem érinti,
tekintettel arra, hogy az a Vállalkozó részére már megfizetésre került.
7. Felek kijelentik, hogy az I.2/a. és I.2/b. pont szerinti munkák elvégzése a Szerződés II/3. pontjában
rögzített teljesítési határidőt nem érinti.
8. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás a Szerződés II.5. pontja szerinti tartalékkeret összegét
nem érinti.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/12/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

